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Zandvoort heeft de zilveren ECO XXI Award gekregen. 
Maandagmiddag mocht wethouder Belinda Göransson 
op het Forteiland in IJmuiden de bescheiden in ontvangst 
nemen die horen bij de Award. 

Belinda Göransson (L) neemt namens Zandvoort de vlag van 
ECO XXI in ontvangst
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Zandvoort verguld met
zilveren ECO XXI Award

Göransson kreeg de prijs uit 
handen van gedeputeerde 
Jan van Run met onder an-
dere Economie en Kennis & 
Innovatie in zijn portefeuil-
le. Nog 5 Noord-Hollandse 
gemeenten kregen een 
award uitgereikt: Bussum 
(goud), Velsen, Naarden en 
Heemskerk (allen zilver) en 
Castricum (brons). Zandvoort 
en Velsen werkten samen en 
hebben gebroederlijk zilver 
gehaald. 

Deze onderscheiding is in 
drie categorieën en is een 
stimuleringsprogramma om 
duurzaamheid op lokaal ni-
veau in kaart te brengen en 
verbeteringen te stimuleren. 
Gemeenten ontwikkelen een 

duurzaamheidprogramma, 
waar andere programma’s 
van FEE, de internationale 
overkoepelende organisatie, 
ook onderdeel van uitmaken. 

Onze gemeente werd vooral 
door de jury geroemd om 
de aandacht voor milieu-
educatie, de voorlichting 
over duurzaamheid, de na-
tionaal, regionaal en lokaal 
beschermde gebieden en 
de paraatheid van de brand-
weer op calamiteiten. Tevens 
doet de brandweer veel aan 
voorlichting en dat werd 
ook zeer gewaardeerd. Ook 
kwam de jury met een aan-
tal verbeterpunten. Zo is er 
(nog) geen meetbare doel-
stelling in het klimaatbeleid. 

Prijsuitreiking vrijwilligersorganisatie 2012 
en jonge vrijwilliger van het jaar met opening 

van de fototentoonstelling: 
vrijdag 7 december om 15.30 uur in Pluspunt. 

Iedereen is welkom. 
www.vip-zandvoort.nl.

Gemeente Zandvoort

Horrorwinter

‘Ja hoor, één dag sneeuw 
en het hele land is 

weer in rep en roer’

De Mannetjes

Al met al leverde het rapport 
81% aan resultaat op en dat 
was dus goed voor een zilve-
ren prijs; tussen 70% en 84% 
staat voor zilver. 

Reactie wethouder
Wethouder Göransson rea-
geerde enthousiast: “Het is 
een prachtig resultaat dat 
ik niet had verwacht, 81% is 
een hoge score en dicht bij 
goud (85%, red). Er ligt nu 
de uitdaging om over twee 
jaar goud te halen! En het 
is helemaal mooi dat we 
als Zandvoort voorop lopen 
in dit traject. Dankzij steun 
en inspanning van de pro-
vincie, die hier nadrukkelijk 
een voortrekkersrol in heeft 
genomen, waarbij het uitein-
delijke doel is dat zoveel mo-
gelijk gemeenten in Noord-
Holland dit keurmerk gaan 
halen!”
 
ECO XXI is dezelfde orga-
nisatie die de Blauwe Vlag 
en de Green Key, waarin 
Zandvoortse bedrijven veel 
en hoog scoren, uitdeelt. Nu 
Zandvoort zich heeft aange-
sloten bij deze organisatie, is 
besloten om in mei van het 
komende jaar niet meer deel 
te nemen aan de Quality 
Coast beoordeling.ECO XXI 
is dezelfde organisatie die de 
Blauwe Vlag en de Green Key, 
waarin Zandvoortse bedrij-
ven veel en hoog scoren, uit-
deelt. Gemeente Zandvoort 
heeft besloten om in mei 
van het komende jaar niet 
meer deel te nemen aan de 
Quality Coast beoordeling.

Vrijdag sneeuwover-
last verwacht

De weerman van de Zandvoortse Courant, Marc Putto, 
meldt in zijn weercolumn op pagina 15 dat hij komende 
vrijdag veel sneeuw verwacht. Ook weerbureau Meteo 
Consult in Wageningen heeft een soortgelijke waarschu-
wing gedaan. Door een samenloop van omstandigheden 
is het mogelijk dat het zelfs tot heuse sneeuwjachten gaat 
komen met als gevolg enkele centimeters sneeuw.

Vrijdagnacht arriveert van-
uit het westen een actieve 
sneeuwstoring. Ook over-
dag blijft het in een groot 
deel van het land flink door-
sneeuwen. Hoeveelheden 
tot meer dan 10 centimeter 
zijn mogelijk en daarmee 
dus veel gevaar voor het 
verkeer van het verkeer. Na 
een verwachte vriesnacht 
met meer dan 10 graden 
vorst, zou zaterdag zomaar 
de eerste ijsdag, waarbij de 
temperatuur niet boven het 
vriespunt uitkomt, kunnen 
worden. 

Bewoners wordt voorzich-
tigheid aangeraden en te-
vens wordt verzocht om de 
eigen stoep, indien nodig 
en mogelijk, zo sneeuwvrij 

als mogelijk te maken en 
te houden. Ook het verkeer 
krijgt deze waarschuwing, 
met name wordt het ge-
vaarlijk voor fietsers en 
scooters, maar uiteraard 
kunnen ook de automobilis-
ten behoorlijk in de proble-
men komen. Binnenblijven 
is het advies.

De gemeente stelt op-
nieuw zakjes strooizout 
ter beschikking. Deze zijn 
gratis bij de remise aan de 
Kamerlingh Onnesstraat af 
te halen. Ook kunnen be-
woners zout halen uit de 
kisten die her en der in het 
dorp staan. Bedrijven kun-
nen voor € 5 een vuilniszak 
vol strooizout bij de remise 
ophalen.

Let op!
Het redactiekantoor

van de
Zandvoortse Courant

is per 1 december
verhuisd naar
Hogeweg 30

Komende zaterdag 
BTW-vrije dag  
bij IJzerhandel  

Zantvoort

Zie onze advertentie 
op pagina 14

Haltestraat 10 A/B 
Tel. 023-5713880
www.emotionby.nl

Op zoek naar een  

cadeau voor onder  

de kerstboom?
 

Kom 15 december naar 

Emotion by Esprit
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WINTERBORREL
LIVE LEVEL 92 - SAM FISHER

PIANO  •   SAX  •   S I NGER 
dj lucha & alex Cruz

boulevard barnaart 23  zandvoort
023 57  157  07   www.clubnautique.nl

zondagmiddag 16 december 2012
vanaf 16.00 uur

Entree gratis

waterstanden
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur | 
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder  
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts | 
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Gascontrol Haarlem BV
December aanbieding:

Het leveren en monteren van een Remeha Calenta CW5 
incl. iSense klokthermostaat. Deze HR CV ketel zal aange-
sloten worden op de bestaande leidingen en rookgasafvoer. 
Totaal prijs inclusief BTW € 1700.-
Ook bieden wij een onderhoudscontract aan voor € 90.- 
inc. BTW per jaar. 

Voor meer informatie : 
info@gascontrolhaarlem.nl of 023-526 4886

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade

burgerlijke stand
24 november - 30 november 2012
Geboren:
Fasco Mytch, zoon van: Spolders, Mark Andreus en: van Brero, 
Tessa.
Pécsi, Flórián, zoon van: Pécsi, Gergely en: Jakab, Szilvia 
Veronika.
Mats Ronald Cornelis, zoon van: Schaap, Volkert André 
Wijnand en: Juffermans, Lilian Jannette.

Overleden:
van Akkooi geb. van Wachendorff van Rijn, Johanna Maria 
Alphonsa, oud 85 jaar.
van Wooning, Marinus Johannes, oud 84 jaar.
Geers geb. Voogd, Johanna, oud 86 jaar. 
Keur geb. van Roode, Margaretha Geertruida Maria, oud  
64 jaar.
Nelis geb. Morren, Anna Maria Irene, oud 66 jaar.
Dikker geb. Lisser, Lientje Betsie, oud 75 jaar.
Meschendorp geb. van Kraalingen, Elisabeth Femmetje 
Hillegonda, oud 101 jaar.

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur H.E. van Amerom
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor G. Zaal 

Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40, Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 06/12 - 12/12

HOTEL TRANSSYLVANIE 
HOTEL VOL MONSTERS  3D (NL)
ZA-ZO-WO om 12.45 uur 

MEES KEES (NL)
ZA-ZO-WO om 14.30 uur

ALLES IS FAMILIE
DO t/m WO om 16.30 uur en DO t/m DI om 19.00 uur

SKYFALL
Do t/m WO 21.45 uur 

A ROYAL AFFAIR
WO om 19.30 uur

Verwacht: De vijf legendes 20/12 + Koning van katoren 26/1

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

column

… kruipen Sinterklaas en de 
Kerstman steeds dichter naar 
elkaar toe. Als ik dit schrijf is 
Sinterklaas nog in het land 
en speelt het carillon van 
het raadhuis allerlei leuke 
Sinterklaasliedjes. De kerstver-
lichting is dit jaar vroeg opge-
hangen in de winkelstraten en de 
eerste kerstkaart lag vanochtend 
al op mijn mat. De tijd vliegt en 
voor je het weet staan we op het 
strand voor de Nieuwjaarsduik. 
Welkom december.

Maar eerst wacht ik de 21e de-
cember af. Want volgens som-
migen zijn er diverse doemsce-
nario’s voor deze datum. Zoals: 
de wereld vergaat, het einde der 
tijden komt, overstromingen, het 
stijgen van de zeespiegel, meteo-
rietenregen op de aarde, botsing 
met een andere planeet en ga zo 
maar door. Uiteindelijk is er maar 
één conclusie: op 21 december 
is de Maya-cyclus van 5125 jaar 
afgelopen en komt er een ander 
tijdperk aan. 

Ik wacht het rustig af want je 
kunt er niet zoveel mee. Net zo-
als met het scenario dat al jaren 
in de lucht hangt, namelijk een 
samenvoeging van Zandvoort 
met andere gemeenten. Een 
Haarlem, of nog erger, een 
Amsterdam aan Zee zal voor 
mij een nieuw tijdperk beteke-
nen. Hoewel? Zandvoort heeft 
al jaren met Amsterdam een 
haat/liefde verhouding. In 2010 
was er de Amsterdam Beachbus 
die allang ter ziele is. En op ge-
meentelijk vlak wordt er nog 
steeds gesproken over een geza-
menlijk metropool Amsterdam-
Zandvoort. Ach, het zal allemaal 
zo’n vaart niet lopen. 

In ieder geval vieren we on-
danks de sombere voorspellin-
gen ook dit jaar Kerstmis weer 
gezellig met elkaar. Maar eerst 
zwaaien we Sinterklaas vrolijk 
uit en zien hem, als alles mee 
zit, met of zonder ladderwagen 
in 2013 terug. Wel is één ding 
zeker, we gaan na de 21e 
het Aquarius tijdperk in, 
wat staat voor vrede, vrij-
heid, rechtvaardigheid, 
creativiteit en verlichting. 
Welkom december. N
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cartoon - Hans van Pelt

Evenementenagenda

9 Zangkoor Cantiamo - Optreden op De Brinck,  
Nieuw Unicum. 14.00-16.00 uur

10 Magic Cabaret - Rob en Emiel, Beachclub Take Five, 
aanvang 18.45 uur

14 Zing mee met Gré - Café Oomstee, aanvang 21.00 uur

14 Pub quiz - Café Koper, aanvang 21.00 uur

15 Opening ijsbaan  - Raadhuisplein

15 Under the Christmas tree - Emotion by Esprit, 
10.00-16.00 uur

15 Kerstmarkt - Gasthuisplein, 12.00-21.00 uur

16 Classic Concerts - Kerstconcert van het Alphens 
Kamerkoor Cantabile. Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

22 De Babbelwagen - Digitale fotovoorstelling ‘ 
De afbraak na 1945’. Hotel Faber, aanvang 20.00 uur

22 Sprookjeswandeling - Zoek de sprookjesfiguren! 
Centrum, 16.00 - 19.00 uur 

Volgens mij…

De watertoren met dichtgetimmerde ramen op de onderste etage

Sint in Agatha kerk

Watertoren is object voor vandalen

Warm welkom voor Sint in Agathakerk

Opnieuw hebben vandalen in de watertoren huisgehouden. 
Mede-eigenaar Ko v.d. Graaf meldde afgelopen week dat hij 
door omwonenden was geattendeerd op personen die in de 
toren waren. Na controle bleek dat vandalen een en ander 
gesloopt hebben. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt.

Afgelopen zondag was voor de Goedheiligman, die direct 
na de mis een bezoek bracht aan de Agathakerk aan de 
Grote Krocht, een warm welkom voorbereid. Met een van 
zijn Zwarte Pieten en een grote zak met cadeaus kwam 
hij na jaren weer terug in de kerk, waar hij hartelijk werd 
ontvangen en door de gehele gemeenschap en door vele 
kinderen werd toegezongen.

De indringers hadden te-
vens gebruik gemaakt van 
het toilet. De watertoren is 
niet meer aangesloten op 
de waterleiding, waardoor 
de behoeften niet wegge-
spoeld konden worden. Het 
niet meer aangesloten zijn 
op de waterleiding komt 

Met Theo Wijnen aan de pia-
no volgde een uitgebreid mu-
zikaal welkom met de aller-
bekendste Sinterklaasliedjes. 
Hij werd welkom geheten 
door pastoor Matthieu 
Wagemaker die hem meteen 
een microfoon toestopte en 
een prachtige zetel tussen 
de vele kinderen aanbood. 
Sinterklaas was, zo vertelde 
hij, erg onder de indruk van 
de vele opvallende verbou-

simpelweg omdat de leidin-
gen voor zowel water als gas 
al enige tijd geleden gesto-
len zijn. 

V.d. Graaf heeft nu de on-
derste delen van de toren 
dicht laten schroeven in de 
hoop deze vernielzucht te 

wingen en vernieuwingen in 
de kerk die de laatste jaren 
zijn uitgevoerd. “Een prach-
tige kerk is het geworden en 
ik kan me goed voorstellen 
dat jullie daar trots op zijn. 
Maar ik zal niet te lang aan 
het woord blijven want jullie 
verlangen natuurlijk naar je 
kopje koffie”, grapte de Sint. 
Een gezellig feest waar niet 
alleen de kinderen maar ook 
de ouders en andere ouderen 

smoren. “De eerste twee 
etages waren nog netjes 
maar ook nu is het daar een 
puinhoop. Archiefkasten zijn 
omgegooid, dingen zijn van 
de muren gesloopt. Nu is 
zelfs in de kelder de nodige 
rotzooi gemaakt. Waarom is 
dit nodig?”, vraagt hij zich af. 
Onlangs zijn ook de ramen 
die bereikbaar waren met 
stenen ingegooid en heeft 
een ouder zich gemeld met 
de mededeling dat haar kind 
zich daar mede schuldig aan 
heeft gemaakt. 

Triest dat het met de wa-
tertoren deze kant op gaat. 
Maar zolang het gemeen-
telijke monument in de 
verkoop staat zal er waar-
schijnlijk weinig tot geen on-
derhoud worden gepleegd. 
De noodzaak daartoe wordt 
echter steeds groter. De toe-
komst zal uitwijzen wat er 
met het markante gebouw 
gaat gebeuren.

e december b december d 

(advertentie)

“Jeloi,
al plannen voor de kerstdis?
Wat dacht je van Thalassa?

Dat voelt als thois en het 
smaakt hemels!”

Zie pagina 10

Strandpaviljoen 18
www.thalassa18.nl

Reserveren: 023 571 5660

van genoten. Het is zeker te 
verwachten dat Sinterklaas in 
de komende jaren een trouwe 
bezoeker zal worden in de pe-
riode vlak voor zijn verjaardag.
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Haarlemmer aangehouden 
voor mishandeling

verdachte bleek verdwenen 
maar na onderzoek in de 
omgeving zag de politie de 
verdachte in een auto stap-
pen. Deze auto werd door 
de politie aan de kant gezet 
en de 25-jarige Haarlemmer 
werd aangehouden. De man 
bleek ernstig onder invloed 
van alcohol, had een ont-
bloot bovenlijf en zat onder 
uitgespuugde etensresten. 
Hij is ingesloten voor nader 
onderzoek.

politiebericht

Toko BinTang 
al 9 jaar 

het indonesische restaurant van Zandvoort.
Lekkere gezonde indonesische maaltijd 

voor maar € 9,50

afhalen en bezorging bel: 023-5712800

oud Hollandse dag- en senioren maaltijd € 8,50
"Toko Bintang indisch / nederlands restaurant"

Haltestraat 34- dinsdag t/m zondag van 12.00- / 20.00 uur

In de nacht van zaterdag 
op zondag is een 25-jarig 
Haarlemmer aangehou-
den, nadat hij een 24-jarige 
plaatsgenoot had mishan-
deld in het centrum van 
Zandvoort. Bij aankomst 
constateerden polit ie-
agenten dat de 24-jarige 
Haarlemmer gewond was 
aan onder andere zijn hoofd. 
Het slachtoffer is door een 
ambulance naar een zieken-
huis gebracht. De 25-jarige 

Laat u niet verrassen 
door de winter…

De temperatuur daalt, dus tijd om de auto winterklaar 
te maken. Winterbanden zorgen bij een temperatuur 

onder de 7 graden voor een betere prestatie.

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

•	 Winterbanden
•	 De-	en	monteren
•	 Balanceren
•	 Reparaties
•	 Accu’s
•	 Opslag	banden
•	 Reinigen	wielen

Nu	bij	aanschaf	van	nieuwe	winterbanden	 
een GRATIS winterpakket.

Voltastraat 34 – 2041 CK Zandvoort
	023-5719013

• Gordijnen stomen, repareren
• Rol- en vouwgordijnen
• Vitrage, duoroll
• Gordijnrails
• Gratis opmeten

R. Dincer | Grote Krocht 19 | Tel. 5719841

Aanbieding:
Kleding stomen

3 stuks brengen 2 betalen

Reeën in de Amsterdamse Waterleidingduinen | Foto: AWD

De lading is net gelost

Winterwandeling door
echte Hollandse duinen

Zandtransporten kunnen
voor overlast zorgen

Op zondag 9 december organiseert IVN Zuid-Kennemer-
land een winterwandeling door de Amsterdamse Water-
leidingduinen. Dit unieke gebied varieert van hoge duinen 
tot brede valleien, van dicht bos tot sompige kanaaloevers 
en door bossen, velden en zandverstuivingen. 

Afgelopen maandag startte PWN met de zandtransporten 
vanaf de locatie ‘Bokkedoorns’ naar de natuurbrug Zand-
poort, die tussen Zandvoort en Bentveld wordt aangelegd. 
De zandtransporten vinden overdag plaats tussen 07.00 
uur en 16.00 uur. Als er een kiepwagen met zand over de 
weg rijdt, zorgt dit mogelijk voor oponthoud in het verkeer.

Tijdens de wandeling ver-
telt de IVN-gids over alles 
wat de wandelaars tegen-
komen. Over de vorm van 
de knoppen van eiken in de 
winter, over vuurzwammen 
op abelen, over de laatste 
paddenstoelen van het sei-
zoen, afgesleten schuurplek-
ken op bomen van reeën en 
de verdorde adelaarsvaren 
in de winter. Hij vertelt over 
de damherten en toont een 
fraai uitzicht op Zandvoort. 
Met een beetje geluk vindt er 
een ontmoeting met reeën 
plaats. 

Watervogels als de kroon-
eend, zaagbek, wilde eend 

Het depot waar het zand 
wordt geladen bevindt 
zich bij het wethouder van 
Gelukpark in Bloemendaal. 
Vanaf het park vinden de 
transporten plaats naar 
de bouwlocatie van de 
Zandpoort bij de Blinkert-
weg. Het traject ziet er als 
volgt uit: Zeeweg/N200 
– Brouwers kolk weg - Duin-
lust weg - Zijweg - Boven weg 
- Burge meester den Tex laan 
– Bilder  dijk laan - Ooster duin  - 
weg - Zand voortse  laan/N201-  
Blinkert weg. Het totale tra-
ject is 11 km. Dezelfde route 
wordt door de kiepauto’s ook 
weer terug gereden.

Er wordt langzamer gere-
den als er een wagen met 
zand over de weg rijdt. 
Weggebruikers wordt dus 
geadviseerd terdege reke-
ning te houden met de snel-
heid. Het transport is van 
3 tot en met 20 december. 
Met een kleine tussenstop 
wordt er weer gestart vanaf 
maandag 7 januari tot en 
met einde januari.

Historie 
De provincie Noord-Holland 
is in juli 2012 gestart met 
de aanleg van natuur-
brug Zandpoort over de 
Zandvoortselaan en de 
oude trambaan. De na-
tuurbrug tussen Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland 

en roerdomp overwinteren 
hier massaal tijdens strenge 
winters. Er is dus genoeg te 
zien en te beleven dus doe 
mee aan deze boeiende 
winterreis.

De winterwandeling door 
de Amster damse Water-
leidingduinen start zondag 
om 13.00 uur bij ingang 
Oase en duurt ca. 1,5 uur. 
Deelname is gratis, een 
toegangskaart voor de 
duinen is te koop bij de in-
gang. Meer informatie over 
het IVN en haar activiteiten 
vindt u op www.ivn.nl/afde-
ling/zuid-kennemerland/
activiteiten.

en de Amsterdamse Water-
leidingduinen is een noodza-
kelijke schakel om de Noord-
Hollandse duinen opnieuw 
met elkaar te verbinden. 
De bouwwerkzaamheden 
van de natuurbrug zullen 
eind 2013 gereed komen. 
Natuurbrug Zandpoort is 
een initiatief van Nationaal 
Park Zuid- Kennemerland, 
PWN, Natuur monumenten, 
Wa ter net, Gemeente Zand-
voort en provincie Noord-
Holland.

Nog meer hinder
Maar er zal de komende tijd 
nog meer hinder in Zand-
voort ontstaan. De laatste 
mogelijkheid om via de Van 
Lennepweg en de A.J. v.d. 
Moolenstraat naar Nieuw 
Noord te rijden, is nu even-
eens afgesloten. Dat bete-
kent dat al het verkeer door 
de Van Speijkstraat, Zeestraat 
en ‘verlengde’ Haltestraat, 
dan wel Kostverlorenstraat/
Sophiaweg naar deze wijk zal 
moeten rijden. De aannemer 
van de grondwerken aan de 
Van Lennepweg is nu zover 
dat hij het stuk tot aan de Van 
Speijkstraat op de schop gaat 
gooien om de riolering te kun-
nen vervangen. Waarschijnlijk 
duurt dit tot de kerst waarna 
er in januari opnieuw afge-
sloten gaat worden. Naar 
verwachting zal de hinder tot 
Pasen 2013 duren.
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Sprookjeswandeling in kerstsferen
Op zaterdag 22 december wordt er in het gezellige cen-
trum van Zandvoort weer een Sprookjeswandeling ge-
organiseerd. Sinds enkele jaren is deze activiteit voor de 
jongste inwoners van Zandvoort niet meer weg te denken.

king van Center Parcs, een 
levende kerststal. De kinde-
ren die het durven mogen 
de schaapjes en geitjes ko-
men aaien. Ook zullen daar 
muzikale optredens van het 
Gemengd Zandvoorts Koper 
Ensemble en I Cantatori 
Allegri plaatsvinden. In de 
Protestante kerk is een door-
lopend programma met mu-
ziek, voorlezen en een leuke 
poppenkastvoorstelling van 
de Rekreade. 

Voor de kinderen die wil-
len deelnemen aan de 
Sprookjeswandeling is er 
vanaf nu een boekje à € 3,50 
te koop bij Bruna Balkenende. 
Het boekje is op de avond 
zelf ook bij De Gelaarsde kat 

lotgenoten kunnen we el-
kaar een hart onder de riem 
steken en misschien heeft 
iemand een goed advies 
om de feestdagen anders 
te benaderen. Met elkaar 
sluiten we de bijeenkomst 
af met een gezellig samen 
zijn en zwaaien het oude 
jaar kleurrijk uit en maken 
gezamenlijk een goede 
start voor het nieuwe jaar. 
Opgave is niet noodzakelijk, 
de deelname en ook de kof-
fie of thee is gratis.

Signeersessie Andy 
van der Meijde 

In een aangrijpende bio-
grafie, ‘Geen Genade’, is 
oud-voetballer Andy van 
der Meijde (’79) zeer open-
hartig over zijn tijd als 
profvoetballer. Hij bereikte 
de top van het Europese 
voetbal maar ook de top-
pen van waanzin. Bij Ajax 
groeide hij uit tot de beste 
rechtsbuiten van zijn gene-
ratie. Met het bereiken van 
de Europese elite bij Inter 
Milan begon tevens zijn 
reis langs de toppen der 
waanzin. Hij ging miljoenen 
verdienen én uitgeven. Zijn 
naïeve inborst maakte van 
zijn leven een symfonie met 
ontelbaar veel mooie, treu-
rige, valse en bizarre noten. 
Op zijn dertigste raakte hij 
als speler van Everton ook 
nog verslaafd. Inmiddels is 
de 17-voudige international 
weer een gewone burger, 
en heeft hij vier kinderen 
bij drie vrouwen. Voetballen 
doet hij, sinds zijn vertrek bij 
PSV, bij de amateurs. Vrijdag 
14 december komt hij tus-
sen 15.00 en 16.00 uur zijn 
pennenvrucht signeren bij 
Bruna Balkenende.

Drukte bij Kerstmarkt 
in Protestantse kerk

Met maar liefst zo’n der-
tig ingeschakelde vrijwil-
ligers was er afgelopen 
zaterdag ook veel publiek 
op de van 10.00 tot 16.00 
uur georganiseerde kerst-
markt in het jeugdhuis 
van de Protestantse kerk. 
De gehele dag was het een 
komen en gaan van belang-
stellenden die uit waren op 
leuke koopjes. Buiten en 
binnen waren vele kinde-
ren actief met het maken 
van typische kerstattribu-
ten. En uiteraard waren er 
zeer vele stands met aller-
lei leuke aanbiedingen. De 
opbrengst was o.a. bestemd 
voor het inrichten van een 
stiltecentrum in de kerk. 

Mooi bedrag voor 
Serious Rescue
De Zandvoortse Reddings-
brigade organiseerde een 
Sponsorloop op 1 december 
van Post Noord naar Post 
Zuid en terug. Er is met deze 
run meer dan € 270 opge-
haald voor Serious Rescue. 
Voor deze actie halen red-
dingsbrigades, waarbij ook 
die uit Zandvoort, met een 
3-daagse vaartocht van 
Arnhem naar Enschede 
geld op voor het goede doel 
van de 3FM-actie Serious 
Request. Op zondagmiddag 
23 december zal het verza-
melde bedrag in de vorm 
van een cheque worden 
overhandigd aan de 3FM 
Dj’s van het Glazen Huis in 
Enschede.

Eervolle vermelding
EVI Restaurant in de Zee-
straat heeft in de nieuwste 
Michelin-gids, voor 2013, die 
vorige week het levenslicht 
zag, een eervolle vermelding 

Iedereen wil genieten van zijn leefomgeving. Zaken als uitpuilende vuilnis-
bakken, zwervend grofvuil, gesloopte verkeersborden, versleten zitbanken, 
gebroken straattegels, kapotte lichtmasten, stinkende containers of ver-
waarloosd openbaar groen doen afbreuk aan het persoonlijk geluksgevoel 
van inwoners. 

Medewerkers van gemeente Zandvoort doen altijd hun 'stinkende' best 
om de woonomgeving van burgers en ondernemers zo goed mogelijk te 
onderhouden. Dagelijks trekken zij de Zandvoortse wijken in om grondig on-
derzoek te doen naar de kwaliteit van de leefomgeving. Dit doen zij om pro-
actief te kunnen reageren op ongewenste situaties in de openbare ruimte. 

Toch kan het zijn dat, ondanks de intensieve inspectierondes door onze 
medewerkers, zaken over het hoofd worden gezien. Wij vragen u dan ook 
om afwijkingen in uw leefomgeving te blijven melden aan de gemeente. 
Dit kan per telefoon op 023 5740200, maar ook digitaal via onze website. 

Op deze manier houden we samen ZANDVOORT SCHOON!?

ZANDVOORT SCHOON!? 
= Kwaliteit van leven!

gekregen. Tevens werden zij 
beloond met een ‘couvert’ 
(een ‘bestekje’) hetgeen staat 
voor een goed restaurant. EVI 
Restaurant is nog geen jaar 
open en dus kan er gesproken 
worden van een bijzonder re-
sultaat dat de anonieme in-
specteurs van de Franse res-
taurantgids op waarde wisten 
te schatten. De Michelin-gids 
is in feite in Nederland de 
bepalende autoriteit op het 
gebied van lekker eten. Wij 
feliciteren John de Kluijver en 
zijn team van harte met dit 
mooie resultaat.

Kerstmarkt Nieuw 
Unicum
Op woensdag 12 december is 
er van 10.30 uur tot 16.00 uur 
een sfeervolle kerstmarkt op 
het grote plein, de Brinck, in 
Nieuw Unicum. Het overdek-
te plein is prachtig versierd 
en om alvast in de kerst-
sfeer te komen zijn er tal 
van kraampjes met kerstde-
coraties en cadeauartikelen 
Er zijn verschillende winke-
liers uit Zandvoort vertegen-
woordigd en ook de dagbe-
stedingslocaties van Nieuw 
Unicum zoals creatief atelier 
’t Winkeltje, houtwerkplaats 
de Werkplaats en lunchroom 
BienveNu. Om 13.00 uur is 
er een optreden van Second 
Spring en er is glühwein en 
overheerlijke pannenkoeken. 
Verder is er om 15.00 uur een 
loterij met mooie prijzen. 
Het adres is Zandvoortselaan 
165 en er is gratis parkeerge-
legenheid.

Toon Hermansgroep
De laatste bijeenkomst in 
2012 voor lotgenoten van 
(ex)-kankerpatiënten is op 
vrijdag 14 december van 
10.30 uur tot 12.00 uur in 
de Theo Hilberszaal van 
Steunpunt OOK Zandvoort. 
Voor veel mensen is deze 
maand vaak gecompliceerd 
want hoe ga je met de na-
derende feestdagen om als 
jezelf of je partner/familielid 
tegen deze dagen op ziet? Als 

te koop, die vanaf 15.00 uur 
op het Raadhuisplein te vin-
den is. In het boekje zitten 
waardebonnen voor choco-
lademelk, een betoverde 
cakelolly en een sprookjes 
oliebol. Tevens staan alle tij-
den van de optredens erin en 
een plattegrond waar alle ac-
tiviteiten te vinden zijn. Ook 
zitten er in het boekje kor-
tingsbonnen wat het heel 
aantrekkelijk maakt om het 
boekje te kopen. In het boek-
je staan ook plaatjes van de 
sprookjesfiguren. Van een 
heleboel figuren kun je een 
handtekening krijgen. Lukt 
het je om alle handtekenin-
gen te verzamelen? Om 18.45 
zal de Sprookjeswandeling 
worden afgesloten met 
muzikale medewerking van 
de sprookjesfiguren in de 
Protestante kerk. Zij zingen 
kinderkerstliedjes, kom alle-
maal en zing mee!

Kom allemaal verkleed want 
een deskundige jury kijkt 
welke kinderen het mooist 
verkleed zijn. Er zijn mooie, 
door de Rabobank beschik-
baar gestelde prijzen te 
winnen. De prijsuitreiking 
zal bij de afsluiting in de 
kerk plaatsvinden. Dit geldt 
natuurlijk alleen maar voor 
de deelnemers, hoewel het 
erg leuk is als ouders ook ver-
kleed komen! Kijk voor meer 
informatie op www.sprook-
jeswandeling.nl.

Sprookjesfiguren zoeken in het dorp

Gemeente Zandvoort

Van 16.00 tot 19.00 uur 
zullen ruim 45 sprookjesfi-
guren rondwandelen over 
het Raadhuisplein en het 
Kerkplein. Zo komen bijvoor-
beeld Sneeuwwitje met haar 
7 dwergen, Roodkapje en de 
wolf, maar natuurlijk ook 
Peter Pan en kapitein Haak 
en nog een heleboel andere 
figuren. 

Eveneens is de Kerstman 
met zijn gezin aanwezig. 
Dit jaar heeft hij zelfs zijn 
moeder meegenomen. Alle 
kinderen mogen met de 
Kerstman en zijn gezin op 
de foto, zittend op zijn troon 
op het terras van Grand 
Café XL. Op het Kerkplein 
staat, dankzij de medewer-



GREEVEN

Louis Davidsstraat 15, 2042 LS Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Genomineerd 
woningmakelaar 

van het jaar.

Dit 2-kamer recreatieappartement, 
met goede verhuurmogelijkheden, is 
gelegen op de mooie zuidwest hoek 
op de begane grond met een ruime 
tuin (ZW van ca. 80m2). De woning 
heeft een woonkamer, open keuken, 
badkamer met douche en toilet en 
een CV-installatie. Dit appartement 
wordt thans tegelijk aangeboden 
met het hierboven gelegen apparte-
ment nr. 69. 

• Service kosten € 85,= p/m. 
• Woonoppervlakte ca. 37 m2.

NU ZÉÉR SCHERPE VRAAGPRIJS: 
DE WOZ WAARDE BEDRAAGT 
€ 224.000,= !
Direct aan de boulevard op de 1e 
etage ligt dit 4-kamer-appartement 
met LIFT en balkon, de moderne 
keuken met inbouwapparatuur is in 
2006 vernieuwd. Het is zeer centraal 
gelegen t.o.v. scholen, winkels, cen-
trum, ns-station, duinen en strand.

• Service kosten € 276,= incl. 
 voorschot stookkosten. 
• Woonoppervlakte ca. 70 m2.

Dit VRIJSTAAND woonhuis is gele-
gen in Zandvoort-zuid op een ruim 
perceel grond (319 m2) en op loop-
afstand van de duinen. De woning 
heeft een woonkamer met 2 erkers, 
woonkeuken, 2 slaapkamers, een 
badkamer, een voor- en achtertuin, 
een royale oprit voor meerdere 
auto’s én een gastenverblijf. Buiten 
schilderwerk is in 2012 gedaan. 
Unieke kans om vrijstaand in 
Zandvoort zuid te wonen! 

• Woonoppervlakte ca.  110m2.
• Perceelgrootte: 319 mm2.

Dit 2-kamer recreatieappartement, 
met goede verhuurmogelijkheden,
 is gelegen op de mooie zuidwest 
hoek op de 1e etage met BALKON! 
De woning heeft een woonkamer, 
nette open keuken, moderne 
badkamer met douche en toilet. 
Dit appartement wordt thans 
tegelijk aangeboden met het 
hieronder gelegen appartement 
nr. 26. 

• Service kosten € 85,= p/m. 
• Woonoppervlakte ca. 37 m2.

NU VERLAAGD IN PRIJS! Een 
sfeervolle UITGEBOUWDE 
eengezinswoning met stenen 
berging, ruime tuin, woonkamer, 
woonkeuken met inbouwappara-
tuur, 3 slaapkamers, moderne 
badkamer en twee dakkapellen op 
de 2e verdieping! Het is gelegen 
in een gewilde woonwijk met het 
centrum, strand en het NS-station 
op korte loopafstand. 

• Woonoppervlakte ca. 105 m2. 
• Perceelgrootte  ca. 133 m2.

Deze royale halfvrijstaande VILLA is 
gelegen op een prachtige duintop 
(519 m2) in het GEWILDE GROENE 
HART van Zandvoort. De woning is 
geheel gerenoveerd met hoogwaar-
dige & luxe materialen en behoud 
van het sfeervolle karakter. 
De woning heeft een woonkamer, 
TV-kamer, woonkeuken, kantoor/
praktijkruimte, kelder, 4 slaapkamers 
en 2 badkamers. Fraai aangelegde 
tuin met diverse terrassen. 

• Woonoppervlakte ca. 240 m2.
• Perceelgrootte: 519 m2.

Vraagprijs: € 118.000,= k.k.

Vraagprijs: € 169.000,= k.k.

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

Vraagprijs: € 118.000,= k.k.

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

Vraagprijs: € 879.000,= k.k.

KOOP DIT JAAR NOG EN PROFITEER VAN DE HUIDIGE HYPOTHEEKVOORWAARDEN!
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De Schelp 26 

Schuitengat 7 

Dr. Kuyperstraat 2 

De Schelp 69 

Potgieterstraat 20 

Wilhelminaweg 5 

MET TUIN (ZW)!

SCHERPE PRIJS!

VRIJSTAAND!

BALKON (ZW)!

VERLAAGD 

IN PRIJS!

LUXE VILLA!
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Sinterklaas zonder mijter op bezoek in Center Parcs | Foto: Paul Zwemmer

De juiste shampoo voor kinderen

Sinterklaas was bij Center Parcs 
zijn mijter kwijt…

Wim Hildering brengt onvervalste  
klucht ‘Een dubbele agenda’

Luizenteam geeft op Duinroosschool 
les 0ver hoofdhuidproblemen

Dekkingsvoorstellen in 
gemeenteraad-Informatie

Sinterklaas zit inmiddels weer in het warme Spanje, maar 
eind deze week beleefde hij nog een paar hachelijke mo-
menten. Hij zou zaterdagmiddag op bezoek gaan bij Cen-
ter Parcs, waar een zaal vol kinderen op hem zat te wach-
ten, toen hij plotseling ontdekte dat hij zijn mijter kwijt 
was. En zonder dat hoofddeksel gaat de goedheiligman 
natuurlijk de deur niet uit.

Het is weer tijd voor de traditionele najaarsuitvoering van 

toneelvereniging Wim Hildering. De Zandvoortse toneel-

spelers brengen op vrijdag 14 en zaterdag 15 december aan-

staande de klucht ‘Een dubbele agenda’, geschreven door de 

bekende Engelse kluchtschrijvers John Chapman en Dave 

Freeman en vertaald door Jan Tol. Het is een klucht in twee 

bedrijven waarbij Kick Boomgaard voor de regie tekent.

Jeuk op de hoofdhuid kan een aantal oorzaken hebben. 
Het ‘luizenteam’ van de Duinroosschool heeft afgelopen 
vrijdag voor alle groepen van de school een korte presenta-
tie gehouden over hoofdhuidproblemen. Door middel van 
een filmpje en een liedje brachten zij het onderwerp onder 
de aandacht van de kinderen. 

Komende dinsdag is weer een vergadering van gemeente-
raad-Informatie met onder andere de dekkingsvoorstellen 
voor 2013 – 2016 op de agenda. Deze voorstellen waren al 
aangekondigd en nu kunnen de raadsleden in het open-
baar erover praten. 

Paniek alom dus, want hoe 
vertel je het de kinderen dat 
de Sint niet komt! Gelukkig 
had Roy van Buuringen 
van ONAIR-Events ervoor 
gezorgd dat de jonge be-
zoekers prima werden ver-
maakt door Tjille Piet, die 
zijn nieuwste Sinterklaas-cd 
ten gehore bracht en door de 
Zing & Zang Piet, die niet al-
leen vocaal sterk waren maar 
ook nog eens goed konden 
dansen. Zij wisten de kin-
deren zelfs zo enthousiast 
te maken dat ze mee gin-
gen dansen en zingen. Ook 
Orry, het Center Parcs-kind 
dat vast op het park woont 
en opvalt door zijn groene 
haar, deed enthousiast mee 

Het is een klucht zoals een 
klucht hoort te zijn. Bedden, 
deuren, humor, kleine pikan-
terietjes, onverwachte gas-
ten enz. Het verhaal speelt 
zich af in een luxe villa in 
Wassenaar die gehuurd is 
door Harriet. Zij is geschei-
den en lost haar financi-
ele problemen op door twee 
getrouwde mannen haar te 
laten bezoeken op verschil-
lende dagen. Haar dubbele 
agenda wordt echter volledig 

In het verleden was hoofd-
luis een grote schande en 
werden de kinderen ermee 
gepest. Dat behoort zo 
goed als helemaal tot het 
verleden. Kinderen, en met 
name schoolkinderen, kun-
nen vooral na de najaarsva-

Tevens komt er informatie 
over het al dan niet schrap-
pen van Olympia's Tour, de 
Parkeerverordening 2013 en 
de Parkeerbelastingver or-
dening 2013. Het is eigenlijk 
weer een overvolle agenda 

en was er vast van overtuigd 
dat de mijter van Sinterklaas 
zou worden gevonden. Maar 
ja, waar moet je zoeken? De 
Spaanse tolk van Sinterklaas, 
Dolores, wist raad: zij scha-
kelde Stille Piet in, die ooit 
Politiepiet was geweest. Alle 
hoop was op hem gevestigd.

Net toen het kinderfeest 
zonder de aanwezigheid 
van Sinterklaas dreigde te 
eindigen, stapte de kinder-
vriend toch nog onverwacht 
de feestzaal van de Beach 
Factory binnen. Zonder mij-
ter weliswaar, maar wel 
met een fez op zijn hoofd, 
een klein rond hoofddek-
sel dat hij van de koning 

verstoord door haar vriendin 
Anne, wiens huwelijk op de 
klippen dreigt te lopen en 
die achtervolgd wordt door 
haar echtgenoot, een van 
Harriets geliefden, die een 
beenfractuur oploopt en in 
haar bed moet blijven liggen. 
De andere geliefde komt on-
verwachts aanzetten en ziet 
twee woedende dames die 
op zoek zijn naar hun echt-
genoten. Zoals het hoort bij 
een echte klucht volgen de 

kantie en de Kerstvakantie 
door contacten en door het 
ophangen van jassen, be-
smet raken met hoofdluis. 
Er zijn tegenwoordig der-
mate goede producten in 
de handel, zoals shampoo 
en ‘luizenzakken’, die deze 

want een aantal zaken 
moet voor het nieuwe jaar 
in kannen en kruiken zijn. 
Zo wordt er ook gesproken 
over de aanbieding die het 
college gedaan heeft aan 
de VVE Bouwes Palace, de 

van Marokko had gekregen. 
Omdat hij de kinderen niet 
teleur wilde stellen, had hij 
voor deze noodoplossing 
gekozen. Gelukkig kreeg het 
Sinterklaasfeest een happy 
end, want Stille Piet had op 
het laatste moment de mij-
ter gevonden; het kleinood 
was door een van de Pieten 
per ongeluk als cadeau ver-
pakt. Opluchting alom dus, 
vooral bij de kinderen, die 
nu toch een presentje van 
de Sint kregen.

Sinterklaasbrunch 
Ook Center Parcs-manager 
Dennis Barends, die deze 
Sinterklaasmiddag voor alle 
kinderen had georganiseerd 
(voor zowel gasten van het 
park als alle Zandvoortse jon-
gens en meisjes) was blij dat 
de Sint mét mijter zijn vakan-
tiepark kon verlaten. Hij be-
nadrukte nogmaals dat bij 
alle activiteiten die bij Center 
Parcs worden gehouden, ook 
Zandvoorters van harte wel-
kom zijn. Dat gold ook voor 
de Sinterklaasbrunch op 
zondag, waarbij eerst lekker 
kon worden gesmuld van de 
heerlijkste broodjes en daar-
na door alle gasten mocht 
worden gezwommen in het 
tropisch zwemparadijs. Dat 
alles onder de goedkeurende 
blikken van Sinterklaas en 
zijn Zwarte Pieten, die zich 
overigens niet in het water 
waagden; zij waren bang 
voor witwassen…

misvattingen, complicaties, 
spraakverwarringen en ro-
mances elkaar in snel tem-
po op. De beide vriendinnen 
moeten alle zeilen bijzetten 
om het geheel weer goed in 
de agenda te krijgen. 

Regisseur Kick Boomgaard 
heeft de moeilijke taak ge-
had om dit alles in goede ba-
nen te leiden, dat dit gelukt 
is kunt u zien en beleven in 
theater De Krocht. Kaarten 
zijn in de voorverkoop te ver-
krijgen bij Bruna Balkenende 
voor € 7,50 per stuk. Indien 
beschikbaar, kunnen ze op de 
speelavonden aan de kassa 
van De Krocht ook nog ge-
kocht worden. Beide avon-
den begint de voorstelling 
om 20.15 uur en gaat de zaal 
om 19.30 uur open.

kwaal zeer goed bestrijden. 
Echter hoofdluis is niet de 
enige factor waardoor kinde-
ren en volwassenen, jeuk op 
hun hoofd krijgen. Een hele 
grote oorzaak is het gebruik 
van verkeerde shampoo of 
het niet goed uitspoelen 
van shampoo na het haren 
wassen. Kinderen moeten, 
de naam zegt het al, kinder-
shampoo gebruiken; ook kin-
deren boven de 10 jaar. 

Het luizenteam kreeg assi-
stentie van moeder Wendy 
Versteeg, die in september 
in het nieuws kwam doordat 
zij een shampoo had ontwik-
keld voor het huidverzor-
gingsmerk Dove. Na afloop 
van de les kreeg ieder kind 
een tas met een goede kin-
dershampoo, een luizenkam, 
folders en een brief voor de 
ouders/verzorgers mee naar 
huis. Het team heeft beloofd 
om over zes maanden terug 
te komen om te informeren 
hoe het een en ander is ver-
lopen en mochten er kinde-
ren zijn die luisjes hebben: 
niet zwijgen, meldt het bij 
de schoolleiding!

Beleidsnota WMO 2013-2016 
en de WMO-verordening 
2013 die ervan uitgaan dat 
vooral gehamerd moet wor-
den op zelfredzaamheid. De 
vergadering begint met de 
installatie van een nieuw 
lid van de Zandvoortse 
Rekenkamer. De selectiecom-
missie heeft gekozen voor 
Jessey Jacobus-Durand uit 
Almere. Zij zal Hans Slot ver-
vangen, die een paar weken 
geleden vertrok.
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Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan! 
zie pagina 192013

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

“de CafE Derby” 

De HAVEn 

VAN 

ZANDVOORT 

VS 
De JOPEN 

KERK 

HAARLEM 

7 DECEMBER 2012 
AANVANG     20:00 uur 

GRATIS TOEGANG, Zaal open om 19:30 uur  (HAVEN VAN ZANDVOORT) 

KARAOKE  
BATTLE 

De strijd om de bokaal begint 

PRESENTATIE 

Martijn bosman 

LIVE band: 
The battles 

Jury: 
3 mistery guests 

All rights reserved by Tmb.bv haarlem    design by ed scargo	  

MMX
“MENU   DI   NATALE”
Kerstmenu 1e en 2e Kerstdag

6  gangen menu   € 65,-
1e gang

Involtini di bresaola  con ricotta e gorgonzola  
Rollade van bresaola met verse ricotta en zachte gorgonzola 

2e  gang ( keuze uit)
Zuppa di pesce  con coda di rospo

Vis in een delicate visbouillon met tomaat en  zeeduivel  en mosselen 
Of

Zuppa di pomodoro
Tomatensoep

3e  gang ( keuze uit)
Risotto ai frutti di mare     
Risotto met zeevruchten

Of
Risotto  con carne      

Risotto met vlees , cherry tomaatjes, pepertjes, knoflook en basilicum
4e  gang

Intermezzo con scroppino
Intermezzo van scroppino

 5e  gang ( keuze uit)
Filetto con funghi porcini        

Ossenhaas  als steak  gebakken  met kalfsjus en  Porcini (eekhoorntjesbrood)
Of 

Medaglione di tonno alla griglia
Medaillon van tonijn op  de grill

6e  gang 
Dessert

Torta Caprese 

Reserveren gewenst
  Haltestraat 13   Zandvoort    tel     023 57 175 23

15 December - Red bull presents; “ 10 days before Christmas ”
Een tot in de puntjes door Red bull chique verzorgde gezellige en mooie avond 
met o.a. een glas cava bij binnenkomst en een DJ. Voorafgaand door diner met 

een keuze uit a la carte of ons “ Sjansende 3 gangen menu “ voor € 25,50

21 december - Kleding party met live entertainment!
Op deze gezellige fashion avond verwelkomen Sjans & Madamoiselle Paris u 

met een glaasje bubbels, presenteren wij de leukste betaalbare  
kleding uit Parijs aan u onder het genot van een klein hapje en  

zingt zangeres Angelique live! ( aanvang 19:00)

24 December - “ The Voice “ zangeres Marjet
Na diner zingt Marjet op deze mooie kerstavond speciaal voor u 

(aanvang 22:00)

25 & 26 December
Op beide kerstdagen is Sjans voor u geopend in ultieme kerstsfeer 

en met heerlijke a la carte gerechten (reserveren gewenst)

1 Januari - “ Happy New Year! ”
Sjans proost graag met U op een gelukkig en gezond 2013! 

Daarom bent u van harte welkom op onze Nieuwjaars borrel om het  
nieuwe jaar in te luiden met een glaasje heerlijke bubbels! (aanvang 16:00)

Grand café Sjans     Haltestraat 26      2042 LN    tel: 023-5712524

Agenda
Iedere vrijdag vanaf 17:00 uur onze vrijdagmid-
dagborrel om samen het weekend in te luiden

&
Iedere vrijdag en/of zaterdag dj of zanger

De goedkoopste CV ketel
December aanbieding:

Het leveren en monteren van een  
Remeha Tzerra CW5 incl. iSense  
klokthermostaat. Deze HR CV ketel zal aangesloten  
worden op de bestaande leidingen en rookgasafvoer.  
Totaal prijs inclusief BTW € 1350.- en U ontvangt € 100.-  
retour van Remeha. Ook bieden wij een onderhoudscontract  
aan voor € 90.- inc. BTW per jaar.

Voor meer informatie:  
info@degoedkoopstecvketel.nl 023-8200340
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Per 1 november heeft Tom de Jong zijn eigen praktijk gehuisvest op de Zandvoortselaan 
371 in Bentveld. Waar voorheen de winkel van Paula’s feestkleding was gevestigd, bevindt 
zich nu een zeer doelmatig ingerichte praktijkruimte. De opzet is om meerdere disciplines 
in de praktijk onder te brengen, waaronder psychologie, massage en coaching.

De Jong is beslist geen 
vreemde voor Zandvoort. Na 
zijn studie aan de University 
of Saint Augustine te Florida 
(USA), waar hij in 1998 zijn 
Masters Degree in manu-
ele therapie behaalde, ging 
hij aan de slag bij Fysio Fit. 
“Ondanks mijn opleiding en 
ervaring als fysio- en manu-
eeltherapeut kon ik echter 
sommige klachten niet vol-
doende beïnvloeden. Ik heb 
toen besloten de zevenjarige 
deeltijdopleiding osteopathie 
te gaan volgen, die ik in 2008 
succesvol heb afgerond”, ver-
telt hij met veel passie.

Osteopathie wordt ook wel 
een manuele of complemen-
taire geneeskunde genoemd. 
De over het algemeen zachte 
behandelmethode richt zich 
op het beweeglijk maken van 
(bindweefsel) structuren bin-
nen het lichaam, waaronder 
organen en zenuwbanen, die 
geblokkeerd zijn. Hierdoor 
ontstaat een optimale door-
stroming en kan een natuur-
lijk herstel plaatsvinden. De 
Jong: “Ik kijk naar de oorzaak 

De Jong 
Osteopathie

van de klacht en niet naar de 
klacht op zich. Veel succesvol 
behandelde klachten zijn on-
der andere maag/darmklach-
ten, hoofdpijn en aandoenin-
gen van bekken, rug en nek. 
Naast volwassenen behandel 
ik ook veel baby’s en kinderen. 
Osteopathie kan vaak helpen 
bij huilbaby’s, darmkrampjes, 
reflux, alsmede bij een voor-
keurshouding of dwangstand 
van het hoofdje. Kleuters 
hebben veel baat bij een be-
handeling wanneer er sprake 
is van een achterstand in mo-
toriek, concentratiemoeilijk-
heden, hoofdpijn, chronische 
verkoudheid en/of oorontste-
kingen of aandoeningen van 
wervelkolom of ledematen.” 
Men kan zich rechtstreeks 
tot Tom de Jong wenden, 
een verwijzing is niet nodig, 
en de kosten vallen geheel 
of gedeeltelijk onder de aan-
vullende verzekering. Via de 
website www.osteopathie-
dejong.nl kan een intakefor-
mulier gedownload worden. 

Aangezien de behandelingen 
ondersteund kunnen worden 

door de juiste voeding, is or-
thomoleculair diëtiste Adèle 
Schmidt op donderdag- en 
vrijdagochtend in de praktijk 
aanwezig. “Een juiste (orthos) 
voeding levert de juiste mo-
leculen (moleculair) voor een 
optimale gezondheid van het 
individu. Wij gebruiken daar-
om de Voedingspiramide in 
plaats van de bekende ‘Schijf 
van Vijf’ omdat wij streven 
naar optimale hoeveelhe-
den voedingsstoffen voor 
een optimale gezondheid. 
Dit in plaats van minimale 
hoeveelheden, zodat je net 
niet ziek wordt.” Daarnaast 
houdt Adèle zich o.a. bezig 
met ‘sportvasten’, een trai-
nings- en voedingsmethode 
waarmee je de ‘metabole 
switch’ van suiker naar vet-
verbranding maakt. Dit zorgt 
voor een gezonder gewicht, 
een betere conditie en meer 
vitaliteit. Meer informatie 
hierover vindt u op www.ad-
viesinvoeding.nl.

De Jong Osteopathie , 
Zandvoortselaan 371 in 
Bentveld, tel. 06-46624969.

AnnaMarie van Roode werd in het (Zonne)bloemmetje gezet

De Zonnebloem laat de zon schijnen  
in donkere dagen

Gezondheidsproblemen aanpakken

Radio ZFM gaat verhuizen

De Zonnebloem afdeling Zandvoort zet zich in voor men-
sen die door ziekte of handicap lichamelijke beperkingen 
hebben. Bij de 17 vrijwilligers van deze afdeling staat ge-
zelschap, contact en een goed gesprek centraal. De huis-
bezoeken leiden vaak tot ondernemende initiatieven zoals 
bijvoorbeeld samen naar de film, een theatervoorstelling, 
het museum, een boottochtje of een vakantieweek.

Binnenkort wordt in Zandvoort een nieuw gezondheids-
programma gestart: Bigmove. Het biedt een springplank 
naar gezondheid en is bestemd voor mensen met geeste-
lijke en lichamelijke klachten. Het wordt vergoed door de 
ziektekostenverzekeraars.

De studio van ZFM, die al vanaf september 1999 op de hoek van 
de Kruisstraat en het Gasthuisplein is gevestigd, gaat binnen 
een aantal maanden verhuizen. De nieuwe locatie is het ge-
bouw aan de Tolweg waar nu de reddingsbrigade (ZRB) en to-
neelvereniging Wim Hildering hun verenigingsruimten hebben. 

door Nel Sandbergen

Het eind van het jaar wordt 
altijd afgesloten met een 
gezellige verrassingsmiddag. 
Afgelopen zaterdag was ie-
dereen uitgenodigd om mee 
te doen met een bingo. Dat 
vergt altijd veel organisa-
tietalent want iedereen die 
niet zelfstandig kan komen, 
wordt gehaald en gebracht. 
In de ontmoetingsruimte 
van de Agathakerk, waar de 
Zonnebloem altijd gastvrij 
onthaald wordt, waren alle 

Rond half januari 2013 wordt 
gestart met een groep van 
naar verwachting circa 10 
deelnemers gedurende een 
periode van een half jaar. 
Het hele project wordt be-
geleid door de huisartsen in 
Zandvoort, fysiotherapeuten 
van de Prinsenhof en psycho-
loog Ab van der Neut. Door 
een integrale aanpak wor-
den gezondheidsproblemen 
meerzijdig aangepakt, wat 
elders in het land al vele po-
sitieve resultaten opgeleverd 
voor de deelnemers.

Omdat de ZRB binnenkort 
naar de nieuwe brandweerka-
zerne verhuist en de acteurs 
naar beneden gaan, komt de 
bovenetage vrij. De radioma-

stoelen bezet en op een tafel 
stonden leuke prijsjes. De bin-
go was dit keer heel bijzonder 
want in plaats van de tradi-
tionele balletjes werd er een 
verhaal voorgelezen waar heel 
veel getallen in voorkwamen 
die van tevoren waren getrok-
ken. In de pauze kon men de 
prijsjes uitzoeken en werd er 
op advocaat met slagroom of 
een ander drankje getrakteerd.

Verrassing
Nietsvermoedend werd op-
eens vrijwilligster Anna Marie 

Mensen die klachten van 
geestelijke en lichamelijke 
(somatische) aard hebben, 
die heel ingrijpend kunnen 
zijn, kunnen zich melden bij 
de huisarts die ze door kan 
verwijzen. Na de intake zul-
len er individuele sessies 
plaatsvinden met de psycho-
loog en de begeleider om het 
persoonlijke proces van de 
deelnemer te begeleiden van 
klacht naar kracht. Tijdens 
de groepsessies zullen de 
begeleiders de deelnemers 
motiveren en inspireren tot 

kers gaan binnenkort hard 
aan de slag om de verhuizing, 
die ergens in juni komend jaar 
gestalte moet krijgen, voor te 
bereiden. Er zal onder andere 

van Roode naar voren geroe-
pen. In het bijzijn van haar 
familie ontving ze uit handen 
van voorzitter Thea de Roode 
de zilveren ere insigne en oor-
konde, ondertekend door de 
voorzitter van de Nationale 
Zo n n e  b l o e m  ve re n i g i n g . 
AnnaMarie is al 10 jaar vrij-
willigster bij de Zonne  bloem-
afdeling Zandvoort en ze zet 
zich onder meer actief in voor 
de verkoop van loten. Onder 
groot applaus en met een 
mooi boeket bloemen werd 
Anna Marie door alle aanwe-
zigen bedankt. Maar de koek 
was nog lang niet op want als 
verrassing ging de tussendeur 
naar de kerk open en stond 
het mannenkoor klaar voor 
een sfeervol miniconcert. Aan 
de gezichten te zien viel deze 
verrassing goed in de smaak. 

Onder het genot van een har-
tig hapje en een drankje werd 
de ontzettend leuke bingo-
middag afgesloten. Alle aan-
wezigen kijken al weer verlan-
gend uit naar de activiteiten 
in het nieuwe jaar. Wilt u het 
geweldige Zonnebloemwerk 
financieel ondersteunen? Dan 
kunt u een bedrag overmaken 
op rekeningnummer 572413 
t.n.v. Zonnebloem Zandvoort.

het verleggen van grenzen en 
bewegen met plezier. 

Veel mensen hebben dagelijks 
te maken met een combinatie 
van klachten. Denk daarbij aan 
psychische klachten zoals de-
pressie, angst, somberheid en 
eenzaamheid, in combinatie 
met suikerziekte, chronische 
pijn, slapeloosheid, overge-
wicht en/of hart- en vaatziek-
ten. Hierdoor kunnen ze niet 
doen wat ze graag zouden wil-
len. Als u dit herkent, dan is het 
programma wellicht iets voor 
u. Bespreek het met uw huis-
arts of meld u rechtstreeks aan 
bij fysiotherapie De Prinsenhof, 
tel. 5712572 of e-mail: info@fy-
sioprins.nl. Zie voor meer in-
formatie www.bigmove.nu of 
www.fysioprins.nl.

een volledig nieuw ingerichte 
studio komen met een apar-
te presentatieruimte. Tevens 
wordt er de uitzending van 
bewegende digitale filmbeel-
den op TV-kanaal 40 voorbe-
reid: ZFM Zandvoort TV. Op 
dit moment wordt er op de 
vrijdagochtend tussen 10.00 
en 12.00 uur al geëxperimen-
teerd met (korte) video’s van 
Zandvoortse evenementen.

door Erna Meijer
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Bij ons heeft u 
volledige keuzevrijheid!

Vergelijk uw zorgverzekering 
op dorsman.nl

Over 14 dagen komt onze eerste Nieuwsbrief,  
die wilt u toch ook?

“De Seniorenvereniging Zandvoort”
Bel 5717225 of 5712136 Ook Kerstmis vier je bij Thalassa!

Op beide dagen ontvangen wij u graag voor een gezellige brunch of feestelijk diner! Natuurlijk met een 
heerlijk glas 'bubbels' van het huis.

Voor de liefhebbers van een vroege maaltijd serveren wij van 12.00 tot 15.30 uur de 4-gangen kerstbrunch à 
€ 37,50, die een iets lichtere versie is van ons kerstdiner.

Onze avondgasten zijn welkom vanaf 18.00 uur. Het 8-gangendiner wordt vanaf 19.00 uur geserveerd. De vers-
aan-zee-keuken zal alles in het werk stellen om u een onvergetelijke middag of avond in kerstsfeer te bezorgen.

Thalassa's kerstmenu à € 57,50
•	 Malse,	geroosterde	tonijn	met	sesam,	mango	en	soja
•	 Geurige	schaaldierensoep
•	 Cake	van	Kingkrab	met	sjalottencompote	en	peterseliemayonaise
•	 Een	frisse	spoom	op	basis	van	champagne
•	 Roodbaarsfilet,	op	de	huid	gebakken,	met	serranoham	en	saffraanrisotto
•	 Hertenbiefstuk, met een kruidige wildjus, puree van knolselderij, dagverse wintergroente en aardappelkroketjes
•	 Mooi	gevarieerd	kaasplankje	of	een	friszoet	trifledessert	met	mandarijn
•	 Kerstbal	van	chocolade,	met	een	coulis	van	passievrucht,	ananas	en	een	bolletje	kokosijs	
•	 Koffie

Hierbij kunnen wij u een mooi, passend wijnarrangement	aanbieden,	voor	€	27,50.	En	voor	wie	nog	moet	
rijden, maar toch graag mee wil proeven, is er het speciale "BOB-arrangement” à € 10,-. 

Reserveren is gewenst: tel. 023 571 5660.

Wij verzoeken u bij reservering speciale wensen (dieet, vegetarisch) door te geven, zodat wij ook daar alle 
aandacht aan kunnen besteden.

Graag	tot	ziens	bij	Thalassa!

Boulevard	Barnaart,	strandafgang	18,	2041	KB	Zandvoort	aan	Zee

www.thalassa18.nl

Huis op het oog, 
maar nog niet 
definitief klaar 
voor de koop?
Cocarde adviseert:

Niet twijfelen maar nu tekenen onder voorbehoud waardoor je volgend 
jaar definitief kunt beslissen en gebruik maken van de fiscaal aantrekke-
lijke hypotheekvoorwaarden van 2012.
Dit betekent dat als de dit jaar getekende koopovereenkomst volgend 
jaar overgaat in een definitieve koop, de rentelasten van de hypotheek 
geheel aftrekbaar zullen zijn en blijven.
Een (voorlopige) koopovereenkomst is snel geregeld en u heeft alle 
tijd een hypotheek uit te zoeken die u het beste past en die volgens de 
voorwaarden van 2012 afgesloten kan worden.

Ontbindende voorwaarden kunnen zijn b.v.:
•	 Voorbehoud	van	financiering	
•	 Verkoop	eigen	huis	(	bv	vóór	1	mei	2013)
•	 Bedenktijd	tot	1	februari	2013

Uw makelaar, hypotheek adviseur of notaris kan u verder informeren.  
Of	neem	contact	op	met	Vof	Cocarde,	tel.	5714165.

Maak gebruik van deze flexibele mogelijkheid om uw droomhuis te 
verwezenlijken met de huidige aantrekkelijke fiscale voordelen.

130 km lopen en fietsen langs 
Noordzeekust voor de KNRM

Komende zaterdag wordt voor de 4e keer de West Coast 
Challenge georganiseerd. Duursporters combineren lopen 
en fietsen om zo snel mogelijk de afstand van 130 km tus-
sen Hoek van Holland naar Den Helder te overbruggen. De 
organisatie rekent dit jaar op meer dan 100 deelnemers, 
die deze uitzonderlijke strijd aangaan en daarmee geld in-
zamelen voor de KNRM. 

De West Coast Challenge 
is een eendaags duur-
sportevenement, waarbij 
een team van twee man/
vrouw de uitdaging heeft 
om gezamenlijk met één 
mountainbike de afstand 
van Hoek van Holland naar 
Den Helder (of andersom bij 
wind uit het noorden) op ei-
gen kracht af te leggen. De 
totale afstand bedraagt 130 
km en loopt vrijwel volledig 
langs het Noordzeestrand. 
Het is één van de zwaarste 
uitdagingen voor duurspor-
ters. ’s Morgens wordt in 
alle vroegte gestart en 10 
tot 12 uur later is de finish 
aan het andere eind van het 

Noordzeestrand. Het wisse-
lend hardlopen en fietsen 
over het strand vraagt een 
buitengewone fysieke pres-
tatie van de deelnemers. 

De fysieke prestatie langs 
de kust en de strijd tegen de 
elementen tijdens de West 

Coast Challege geven een 
link naar de redders van de 
KNRM, die 2.000 keer per 
jaar onvoorwaardelijk hun 
leven in de waagschaal leg-
gen voor anderen. Het eve-
nement loopt langs 12 red-
dingstations van de KNRM, 
die de deelnemers logistiek 
zullen ondersteunen. Via in-
schrijfgelden en persoonlijke 
sponsoring halen de deelne-
mers geld op voor de KNRM, 
die volledig wordt gefinan-
cieerd uit donateurs, schen-
kingen en nalatenschappen. 
Kijk voor meer informatie op 
www.westcoastchallenge.nl
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Bij ons is het al Kerst,
gezellig!

P.S. Let op onze aanbiedingen!
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Wegens succes verlengd! Ook de hele maand  
december bieden wij u echte wollen dekbedden en 
wollen onderdekens aan voor de helft van de prijs. 

Deze wol van onze Texelse schapen staat er om 
bekend dat het een heilzame werking heeft voor mensen 

met reuma, artrose en spier- en gewrichtsklachten.

4 seizoenen dekbed
140x200 € 109.-   €  55.-
140x220 € 119.-   €  59.-
200x200 € 159.-   €  79.-
240x200 € 219.-   €109.-
240x220 € 239.-   €119.-
 
wollen onderdekens
  80x200 €  98.-   € 49.-
  90x200 €  98.-   € 49.-
140x200 € 149.-  € 75.-
160x200 € 179.-  € 89.-
180x200 € 198.-  € 99.-

HEINTJE DEKBED OUTLET
RAADHUISPLEIN 3-ZANDVOORT

TEL:0654776087
MAANDAGS EN DINSDAGS GESLOTEN

50%
KORTING

HAIRWEFTS

De onzichtbare Wefts zijn matten van 100% echt haar afkomstig 
uit India. Met deze weft maak je volume of verlenging in het
haar zonder ze te voelen.

SNEL, MAKKELIJK, ONZICHTBAAR, COMFORTABEL, HERBRUIKBAAR

Volume/Verlenging  25 cm (2 stuks) € 100,-
(incl. inzetten) 40 cm (2 stuks) € 150,-

ONZICHTBARE HAIRWEFT

* bij inlevering van deze advertentie

NIEUW

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

December actie: Bij aankoop van 

een colbert gratis shirt!
Colberts vanaf € 149,-

Walk of Fame 
herenshirts

Schiesser American T-shirt in 
zwart en wit met ronde of V-hals 
M-L-XL-XXL
2 stuks van € 22,95

 voor € 17,50

Cadeau tip!

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Ook zondags geopend

WIJ WERKEN OOK ZONDER AFSPRAAK

Wij wensen al onze klanten

fijne feestdagen 

en een HAAR vol 2013

EXTRA GEOPEND VAN 10 -5 OP:
23-, 24- 30- en 31 DECEMBER!

Relax For You at Slender You
Ontspannende rug- of voet massage € 25,-
Lichaamspakking van o.a. groene thee / eucalyptus vanaf € 30,-
Kaartleggen € 25,-
Magnetiseren € 25,-
Bel voor afspraak Sonja Paap 0629621866
Of Slender you 0619413733
www.relaxforyou.nl

Tegen inlevering van deze bon krijgt u
€ 7,50 korting  
op een van de behandelingen

Relax For You • Hogeweg 56a • 2042GJ Zandvoort

Naturana | Kerkstraat 2b | www.naturana.nl

Kerstactie: 
10% korting 
op onze gehele 
Cybèle collectie 
lingerie, 
nachtmode en 
Shapewear 
artikelen

Nieuw in Zandvoort

Kerkstraat 2b/hoek Thorbeckestraat

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort 
Tel:023-5735002 

di t/m vrij 9:00 - 18:00 za 9:00 - 17:00

Voor hem en haar

KERSTBOMEN!!!

 Tuincentrum

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 
Op onze poet gratis parkeren!

Voor de mooiste Kerst
kleding en lingerie

Herfst/wintercollectie:
nu vanaf 20% korting!

Tot gauw op de Grote Krocht 20B.
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Deze week bij de Kaashoek:
Mosterd room soep 

uit de keuken van Fleur

De Kaashoek maakt ook dit jaar 
voor u mooie kerst- en relatiegeschenken 
naar uw keuze, smaak en portemonnee.

Delicatesse :
Italiaanse pannetone, met een 
huisgemaakte vulling van o.a. 

Amaretto, bitterkoekjes en caramel.

Haltestraat 38, tel. 5715000

HAARLEM | VLAAMSEWEG 1 
HEILOO | VENNEWATERSWEG 15

WWW.DEKA-TUIN.NL

9.99

4.99

OP=OP

Deze aanbieding is exclusief bij DekaTuin

Aanbieding:
Onze heerlijke moorkop 
van € 1,95 voor € 1,65

Uw banketbakker van Zandvoort
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom 
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos  
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

ZANDVOORT PAS

 5% 
korting

Dobey Zandvoort
Grote krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345 *

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Maak van deze kerst een echt 
feest voor je trouwe maatje 

Dobey heeft alles 
om ze extra te 

verwennen, zelfs 
mooie cadeaus voor 

onder de boom. 

Kom dus snel langs 

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Haltestraat 7, 2042 lJ Zandvoort

voor reserveringen: 023-5716631, www.Zaras.nl

Beide Kerstdagen, 
oUdeJaarsavond en 

nieUwJaarsdag geoPend.

À la 
Carte!

KRIS KRAS de kerst door bij de vier geboden.
Stel zelf uw 3 gangen kerstmenu samen met keuze 
uit de gehele kaart en van de krijtborden met div. 

wild specialiteiten voor de feestelijke prijs van € 29,50.

Beide dagen geopend!!!
1e kerstdag v.a. 17.00 uur
2e kerstdag v.a. 13.00 uur 

www.deviergeboden.nl

www.piripi.nl 

Tapasbar PIRIPI is 2e kerstdag geopend
voor een gezellige kerstborrel!!

Bij elk drankje gratis tapa.

Ook met kerst onbeperkt tapas eten voor €19,50
Voor info en reserveringen: 023-5712537
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Kerst vieren bij 
Grand Café Restaurant XL

Kerstavond 24 december 
à la carte & wildkaartje*

*
Eerste kerstdag 25 december

zijn wij gesloten
*

Tweede kerstdag 26 december
à la carte & wildkaartje*

*
Uiteraard voor de kids: 
ons kindermenu à € 8,95

*
uw avond wordt ondersteund door 
de gezellige zanger Dennis

 *
Wij wensen u allen hele fijne feestdagen 

Graag reserveren: 023-5712252
*Wildkaartje vanaf vrijdag 7 december

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8 | Tel. 5712252 | 06-53344660 
grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

Woensdag 26 December
KERSTBRUNCH IN LUNCHBREEK à € 22,50

Wij serveren u een bruncharrangement van 12.00- tot 15.00 uur
Bestaande uit:

Ontvangst: Frisse aardbeien - smoothie overgoten met prosecco

Daarna: Tomaten - paprika crème soep & ongezoete room

Diverse vers afgebakken broodsoorten met:
Wild paté met een huisgemaakte chutney van rode ui en sinaasappel 

huisgebraden rosbief met een truffel en dyon mayonaise
Gerookte kip & honingmosterdsaus, pijnboompitjes en rucola

Tartaartje van zalm met roomkaas & dille

Huisgemaakte eiersalade 
Gebakken geitenkaasje met honing & nootjes

Minipasteitje met een huisgemaakte ragout van biologische kip
Minihamburger met manchegokaas & tomaten - yoghurtsaus

Een proeverij van zoetigheden:
Warm mini appeltaartje met vers geslagen room

Huisgemaakte chocolade mousse
Zandkorrel 

Gemarineerd fruit met geslagen room

In verband met de beperkte hoeveelheid plaatsen
graag reserveren (tot 23 december):023-5736360

Wij zijn de wintermaanden van maandag t/m zaterdag geopend 
van 08:00- tot 17:00 uur & zondag van 10:00- tot 17:00 uur

Haltestraat 57, 2042 LL  Zandvoort 
t. 023-5736360, www.lunchbreek.nl, info@lunchbreek.nl 

Dinsdag 25 december gesloten

De nieuwe lunchroom 
in Zandvoort 

met huiskamersfeer…

Zeestraat 36  |  2042 LC  Zandvoort  |  www.restaurantevi.nl
Geopend van di t/m zo vanaf 17.30 uur.  Reserveren 023 573 66 80

Kerstmenu 2012  1e en 2e Kerstdag
8 gangen proeverij menu € 75,-- p/p

Amuses

Zeebaars tartaar, Zeeuwse oester (0000), romanesco, 
radijs, venkel en saffraan dressing

Bonbon van eendenlever gevuld met duindoornjam 
en reductie van Aceto Balsamico

King crab dim sum, licht gebonden gevogelte bouillon, 
hoisin saus en mini paksoy

Kalfszwezerik met duxelles en crumble van paddenstoel         

Slush Puppie van bleekselderij met mojito shot 

Hertenrugfilet met pastinaak, pied bleu, 
kastanje en jus van zoethout

Vacherin Mont D’or met brioche van biet, chioggia biet, 
mesclum sla en truffeldressing

Millefeuille van chocolade en caramel 
met ananas en kruidnagelroomijs 

* Wijnarrangement, inclusief welkomst cocktail  € 35,00

EVI89-6dec.indd   1 02-12-12   13:42

GRATIS
PARKEREN

P

24 December Kerstavond 
- gesloten

25 December 1e Kerstdag
- 1e zitting 17.00 tot 20.00 uur  VOL！
- 2e zitting vanaf 18:45 uur 
- 3e zitting vanaf 20.15 uur 

26 December 2e Kerstdag
- 1e zitting 17.00 tot 20.00 uur 
- 2e zitting vanaf 18:45 uur 
- 3e zitting vanaf 20.15 uur

01 Januari Nieuwjaarsdag
- geopend vanaf 17.00 uur

Kom kerst vieren in Orbit

€22,50
vanaf

per persoon

Meer informatie over ons restaurant, het menu, 
de prijzen en de spelregels kunt u vinden op onze website

OPENINGSTIJDEN FEESTDAGEN

Zeeweg 98     2051 EC     Overveen     T 023 - 5738010
bloemendaal@restaurantorbit.nl     www.restaurantorbit.nl

ALL YOU CAN EAT 
wenst u

Fijne Feestdagen!

creek  cuisine

wenst u heerlijke feestdagen!
Beide Kerstdagen geopend vanaf 17.00 uur.

Ook zijn wij kerstavond en nieuwjaarsdag geopend 
en oudejaarsavond tot 21.00 uur.

Filoxenia Greek Cuisine • Haltestraat 49 • tel. 57 34920

Voorgerechten Kerstmenu
Visplateau ................................................................................................................................................. 12,50
Ansjovis, tonijnsalade, gebakken inktvis en taramasalade
Mediterra ................................................................................................................................................... 12,50
Gebakken fetakaas, tzatziki met gebakken aubergine en courgette
De smaak van oud-Griekenland ................................................................................................... 12,50
Paprika gevuld met fetakaas, spanakopita en auberginesalade

Hoofdgerechten
Tournedos .................................................................................................................................................. 24,50
Lamskoteletjes met giros ................................................................................................................. 23,50
Specialiteit van de kok ...................................................................................................................... 19,50
Souvlaki speciaal, souzouki, giros en mousaka
Bekri Meze ................................................................................................................................................. 23,50
Varkens- en ossenhaas met verse groente in pikante saus
Fileto Visanto .......................................................................................................................................... 24,50
Ossenhaas in marsalalikeursaus
Giouvetsi .................................................................................................................................................... 18,50
Lamsbout met griekse pasta uit de oven
Fileto Solomo .......................................................................................................................................... 22,50
Zalmfilet van de grill
Tsipoura ..................................................................................................................................................... 20,50
Dorade Royale van de grill
Thalassa ...................................................................................................................................................... 24,50
Zalmforelfilet, kabeljauwfilet, gebakken inktvis, mosselen en scampies
Vegetarische Moussaka ..................................................................................................................... 18,50

Nagerechten
Banaan Royale ......................................................................................................................................... 6,50
Dame blanche .......................................................................................................................................... 6,50
IJs met warme kersen en slagroom ........................................................................................... 7,00
         Griekse kleine gebakjes met ijs en slagroom ............................................................. 8,00
            Griekse yoghurt met honing en walnoten ............................................................... 7,00 
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                            Diny Fransen

Iedereen heeft wel een verhaaltje te vertellen aan tante Diny. 
Mijn dag kan dan niet meer stuk! Vanwege het continu-
rooster ben ik samen met een aantal hulpouders tussen 
de middag ook in school aanwezig om de kinderen op te 
vangen. Het is nog steeds fijn om dit te doen en ik leer er 
nog steeds bij.” 

Vrije tijdbesteding
Echt tijd voor een hobby is er niet meer als je net zoals Diny 
je voor 110% inzet bij allerlei evenementen. Al vanaf het 
begin is ze actief bij de 4 daagse en staat ze samen met 
haar vaste EHBO-maatje Elly Keur bij de drinkpost. Daarbij 
is ze verkeersbegeleider bij allerlei evenementen en is de 

vaste kassadame tijdens Santekraampie van de 
Rekreade. Bij de Sprookjeswandeling is ze 

ook hier weer vanaf het begin samen 
met haar zoon aanwezig maar dan 

onherkenbaar verkleed. De enige 
activiteit waar ze ‘nee’ tegen 

heeft gezegd, is meehelpen 
bij de ijsbaan. “Anders ben 
ik nooit meer thuis en dat 
is niet de bedoeling. Maar 
om met een boek op de 
bank te gaan zitten daar 
ben ik geen type voor. Dan 
kriebelt het al weer en 
moet ik iets gaan doen”, 

verduidelijkt Diny haar be-
drijvigheid. Ik vraag haar naar 

haar ervaringen als verkeersbe-
geleidster want dat lijkt me best 

moeilijk. “We hebben een fijne ploeg 
die goed met elkaar kan opschieten. In 

het begin hebben we uitleg gekregen op het 
politiebureau over hoe je iets aanpakt en omdat 

wij Zandvoort nu eenmaal goed kennen worden we vaak 
bij grote evenementen ingezet zoals bijvoorbeeld bij de 
Circuitrun en de feestmarkten. Ik ben gelukkig vrij nuchter 
en ik vind dat je respectvol met elkaar om moet gaan, ook 
als de persoon voor je soms erg boos is over iets waar hij/zij 
het niet mee eens is.” 

Geweldig als je zo bent en je kunt genieten van de dingen  
die je doet. Daarom Diny, wij hopen dat je als vrijwilliger  
nog lang op je kunnen rekenen. Namens de kleine en  
grote inwoners van Zandvoort hartelijk bedankt voor je  
fantastische inzet. 

Dorpsgenoten

Diny heeft tot aan de ontmoeting met de Zandvoorter Jan 
Fransen, samen met haar tweelingzus Nel en haar 3 ou-
dere broers, met veel plezier in Haarlem gewoond. In 1982  
ging zij, na 9 jaar in een buurtwinkel geholpen te hebben,  
naar Zandvoort om bij het toenmalige 
John’s Trefpunt te gaan werken aan 
de Zandvoortselaan wat nu het 
Pannenkoekenhuis Duinrand is. 
Daar ontmoette ze Jan die al 
in de dienstwoning van het 
Waternet woonde. Dus van 
een Haarlemse Mug werd 
Diny een Zandvoortse 
‘Wegger’. Samen met Jan 
en hun zoons Jilles en Jan 
hebben ze heel wat jaren in 
de dienstwoning gewoond. 
Een leuk detail is dat ik ook 
Jilles voor de krant heb ge-
interviewd voor de rubriek 
Jong in Zandvoort waar hij 
mij vertelde hoe heerlijk rustig 
het wonen daar was. Inmiddels is 
het gezin Fransen verhuisd naar een 
appartement in Nieuw Noord en Diny 
vindt het daar heerlijk. Ze mist haar oude 
woning niet: “Ik heb nu lekker reuring om me heen 
en eindelijk gezellige buren die ik in het voormalige huis 
niet had. Nee, ik zou niet meer terug willen, het is hier echt 
heerlijk wonen.” 

Tante Diny
In het Zandvoortse is ze beter bekend als ‘tante Diny’. Deze 
benaming past echt bij haar omdat ze al 19 jaar 1 ochtend in 
de week als hulpjuf aanwezig is bij peuterspeelzaal Dribbel 
die gevestigd is in de basisschool ONS. Diny is echt verknocht 
aan deze basisschool want zo zegt ze: “Ongeveer 3 jaar sta ik 
elke ochtend om 8.15 uur als coördinator bij de deuringang 
om de peuters en kleuters te verwelkomen. Dat is zó leuk! 

Diny Fransen
Al twee jaar staat Diny Fransen op mijn verlanglijstje als 
dorpsgenoot. Het kwam er maar steeds niet van om samen 
een afspraak te maken. Ze is nu eenmaal een bezig bijtje 
en heeft nauwelijks ruimte over in haar agenda. Maar  
het is uiteindelijk gelukt, genoeglijk zitten we dan toch 
nog op de bank bij mij thuis en vertelt ze wat haar zoal 
bezighoudt. 

door Nel Kerkman

De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid. 
Mocht het onverhoopt een keer gebeuren dat u de krant niet 
heeft ontvangen, kunt u bij de volgende afhaalpunten terecht:

• Centrale balie Gemeente Zandvoort
• Bruna Balkenende (Grote Krocht)
• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje)
• Pluspunt Noord (Flemingstraat)
• Shell Duinzicht (pompstation Dr. Gerkestraat)

Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, tel. 06-1139 1478 of www.zvo-verspreiders.nl

Afhaalpunten

Weer

Temperatuur

Max 4	 1-4	 3-4	 2-3

Min 1	 0	 -2	 -4	

Zon 35%	 15%	 40%	 30%

Neerslag 35%	 100%	 30%	 55%		

Wind wzw.	4	 zzo.	5	 wzw.	5	 wnw.	5

Vrijdag mogelijk flinke 
sneeuwoverlast 

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

De sneeuw smolt vrij snel 
weg omdat zachtere lucht 
alweer aanstalten maakte de 
temperatuur op te schroeven 
tot 7 graden in de vooravond. 
Ook op dinsdag was het tij-
delijk vrij zacht met een 
graad of 7-8, maar dat was 
direct de minst kille dag van 
deze eerste decemberweek.

Op woensdag was het al-
weer kouder met Sinter klaas 
aan zet en donderdag is het 
ook wisselend bewolkt en 
nog steeds vrij koud. Enkele 
winters getinte buien kun-
nen er nog wel komen. De 
middagtemperatuur komt 
uit op enkele graden boven 
nul (3-5 graden) en gedu-
rende de nacht kan het kwik 
net onder nul geraken in 
onze oorden. Tijdens een wat 
intensievere hagel - of natte 
sneeuwbui kan het even flink 
glad zijn op de weg. De wind 
bivakkeert steeds tussen 
zuid en west en is meest ma-
tig tot vrij krachtig. Al met al 
niet bepaald aangenaam 
weer deze week en vooral de 
gevoelstemperatuur zit vaak 
rond het vriespunt.

We moeten serieus naar 
de vrijdag kijken, want dan 
neemt het neerslagsignaal 
sterk toe. Mocht de lucht 
wat kouder worden dan 

zou het tot flinke sneeuw-
val en zelfs sneeuwjacht 
kunnen komen (meer dan 
5 cm. in het zuiden van 
Noord-Holland). Maar wan-
neer het wat zachter wordt, 
blijft het bij natte sneeuw 
of zelfs ijskoude regen. Wat 
het exact gaat worden is 
op het allerlaatste moment 
pas duidelijk. 

Er is een subtiel samenspel 
van kou en warmte gaande 
boven onze hoofden waar-
bij de koude lucht veelal 
aan het langste eind trekt. 
Noord-Europa is zeer koud 
geworden met tot in Zuid-
Scandinavië 20 graden 
vorst. De vorstgrens reikt 
tot Denemarken en er hoeft 
maar weinig te gebeu-
ren of de koude vrieslucht 
komt ook naar Midden-
Nederland. Het is aan de 
positie van depressies of die 
kou wel, niet, of gedeeltelijk 
gaat arriveren. 

Misschien liggen we nog 
ruim een week in het over-
gangsgebied en dan veran-
dert er hoegenaamd niets 
aan het koude kwakkel-
weer. Meer weerinfo via de  
(geheel vernieuwde) site 
www.weerprimeur.nl. 

weerman Marc Putto

Maandagochtend gaf Koning Winter zijn eerste visite-
kaartje af en kleurde delen van Zuid-Kennemerland ge-
broken wit van de eerste sneeuw dit seizoen. Al met al 
was het amper een halve centimeter, maar het oogde 
even winters buiten. 

 Do. Vr. Za. Zo. 
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Tevens	door	u	in	te	vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Het Pakhuis
De leukste 

kringloopwinkel 
in de regio!

Nu veel nieuwe 
kerstspullen!

Wij halen ook 
bruikbare spullen op.

Open: 
do/vrij/za 10-17 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
06-53693409

.........................................................
Timmerwerk en 

Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende 

offerte voor 
gedegen vakwerk 
op basis van een 
laag uurtarief?

Belt u dan 
06-150 80 441

.........................................................
GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
Hoveniersbedrijf 

Parosa. 
Boomverwijdering, 

tuinaanleg en onderhoud. 
Tevens reparatie 

straatwerk. 
023-5353591 

of 06-22209568

Trade Ard. 
Lid BOVAG 

en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 /
 06-53498304 

www.trade-ard.nl
.........................................................

Pedicure Carla
gespecialiseerd in het 

behandelen van 
ingegroeide teennagels 

en het verwijderen 
van pijnlijke likdoorns. 

Gediplomeerd in 
de reumatische- en 

diabetische voet. 
Pro-voet lid. 

15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919  

www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................

Taxicentrale Fred Spronk
Voor al uw taxiritten 

binnen en 
buiten Zandvoort.

Speciaal tarief Schiphol  
voor bus en  

personen vervoer
Vanaf € 42,50 

tel. 023-8885588
.........................................................

Stucadoor 
heeft tijd over voor  

€ 6 p/m2.  
Ook schilderwerk mogelijk 

€ 15 p/u.  
Tel. 06-27048739

Nieuwe Zon&
Beauty studio 

op het randje van 
Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&
Beauty studio. 

Oosterduinweg 1 Haarlem, 
tel. 023-5476101

 www.sunergy.info
.........................................................

Gespecialiseerd 
in Porsche en 4x4 Drives 

Autobedrijf Molenaar 
Zandvoort  Voor uw APK, 

alle onderhoud, 
 reparaties en onderdelen 
 Kochstraat 10, Zandvoort 

023-5713919 of 
0653231754

.........................................................
PC-problemen? 

Rep-it 
lost het op! 

Ook voor aanleg van 
een (draadloos) netwerk 

of advies bij aanschaf 
nieuwe computer. 

Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

.........................................................
De try out 

was subliem!
The Hedi’s International

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

One Stop Nail Shop
A.B. Nails 

in Haarlem: 
nagelstudio, 
opleiding tot 
nagelstyliste, 
groothandel 

in nagel producten
 en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl 

.........................................................
Op korte termijn op 

zoek naar een 
betaalbare stucadoor? 

Bel voor een vrijblijvende 
prijsopgave naar 

Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
06-14622349

.........................................................
Te huur:  

nette opslagruimte 
100m2, 17x5,5 mtr.  

€ 525 p.m.  
Kochstraat 4.  

Tel. 06-11007070

Pedicure Beata Visser 
Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, 

Zandvoort 
Lid van Pro Voet 
(*vergoed door 

zorgverzekering) 
.........................................................

Bouw- en 
renovatiebedrijf P.M.K.

(in Zandvoort). 
Schilderwerk, 
stucadoren, 

badkamers en keukens.
Kunststof kozijnen VEKA.

Poolse kwaliteit tegen 
Poolse prijzen!

Tel. 06-44875212
.........................................................

Kunst-Kerst-Kado’s
Originele kunstkado’s  

vanaf € 3.  
Kom naar Galerie  
de Buzzzzhalte,  

open op zondag van 
13.00 tot 16.00 uur

.........................................................
Stratenmaker 
heeft tijd over.  

€ 15 p.p.p.u.  
Tel. 06-33448192

.........................................................
Nieuwste model 

zonnebank
met lichaamskoeling, 

gezichtskoeling, 
lichttherapie, 

aromatherapie, verneveling, 
gezichtsbruiner, heerlijke 

muziek (meerdere keuzes) 
en aansluiting voor 

uw eigen iPod. 
€ 0,80 p/min.

Slender You Zandvoort, 
Hogeweg 56A, 

tel. 06-19413733
 ........................................................

Beloning € 100!  
voor getuige van  

ongeval in Oranjestraat. 
Op 14-08-2010 remde 

een fietser achter 
een rode auto, 

sloeg over de kop en bleef 
bewusteloos liggen.  

Slachtoffer werd met  
ambulance naar 

ziekenhuis vervoerd. 
Svp dringend mailen naar:  

peter.bertram@ 
netcologne.de

Te Huur:
1 persoons Zomerhuis 

(opp 20 m2) in centrum, 
met eigen opgang. 

€ 600,- per maand incl. 
G/W/E, kabel TV.  

Bel voor info 
06-55 345 340

.........................................................
Een sportieve start  

in januari met  
tennisles 18+.  

Seniorenles voor  
beginners. Op  

tennisschoolzandvoort.nl  
vind je alle info

.........................................................
Feestkleding:  

1 d.rok lang zw. 1 d.pantalon 
zw, 1 zilv. topje mt38, 
i.st.v.nw. € 4,50 p.st.;  

2 her.pantalons nw. mt42-
32, 2 excl. overhemden  

wit mt39 i.st.v.nw. € 2,50 
p.st.; 1 her.trui wol mt58 

i.st.v.nw € 6,50; 1 dam.rok 
zw. nw. mt40  

€ 6,50;  
1 pr. ler. lakpumps 

mt37½ nw. € 6,50. 
Tel. 5713509

.........................................................
Horloge-/Klokkenmaker 

RJ Karper
Sinds 1984 een vertrouwd 

adres in Zandvoort. 
Uurwerk reparatie & 

restauratie atelier, 
ook voor het vervangen 
van horlogebatterijen. 

Bezoek op afspraak, 
023-5719326

.........................................................
per 1 januari te huur  

gemeub. woonruimte.  
Opp. 35m2, woonkamer,  

keuken, slaapkamer,  
badkamer, douche, toilet.  

Terras (25m2).  
€ 750 p.mnd. incl. 
Tel. 06-25155900

.........................................................

Z A N D K O R R E L S
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Tussen Kunst en Kitsch. Mooi bedacht concept. Hoeveel snuis-
terijen, troep, antiek of schilderijen hebben mensen wel niet 
in huis liggen, in de garage ergens op een houten plank achter 
de verfpotten, op zolder tussen de spinnenwebben, in gebruik 
als asbak of opgeborgen in een kast achter deuren. Dat laatste 
is niet altijd een slechte keuze blijkt. Na het benoemen van de 
waarde van sommige kunstobjecten, is gebleken dat het soms 
maar goed was dat de objecten zo veilig opgeborgen waren. 
Dan blijkt dat oude schilderdoek van oma na conservering een 
heus pronkstuk van een bekende schilder te zijn.

In de Amerikaanse staat Ohio was het onlangs helemaal raak. 
Daar werden op een zolder 37 honkbalkaarten gevonden die 
voor ruim een half miljoen dollar geveild werden. Volgens ex-
perts is het één van de zeldzaamste vondsten ooit in de we-
reld van de sportkaartenverzamelaars. En dan te bedenken dat 
de kaarten in 1910 weggegeven werden bij snoep (schrijft de 
Washington Post). De familie die de kaarten vond op de zolder 
van hun opa zal het geld eerlijk verdelen onder 20 neven en 
nichten (bron: nu.nl). Dat is heel wat meer dan de witte, gedra-
gen en ongewassen onderbroek van Elvis Presley op de veiling 
heeft opgebracht.

Mensen worden toch wat voorzichtiger en kritischer. Met drom-
men tegelijk staan ze in de rij om bij Tussen Kunst en Kitsch 
binnen te komen, met plastic tassen vol spullen of lijsten in 
zachte dekens gehuld. Velen keren teleurgesteld huiswaarts, 
met wel een leuke, gezellige dag achter de rug. En toch, het is 
zo’n gek idee nog niet. Wie weet wat ‘oude zooi’ kan opleveren? 
Wat voor jou iets oerlelijks is, mag voor een verzamelaar de kers 
op zijn of haar roomijsje zijn. Wat voor jou antiek lijkt, kan het 
pronkstuk worden in een museum. Steeds meer programma’s 
spelen erop in. Je inboedel laten taxeren, garageboxen die per 
opbod verkocht worden. Wie weet wat 
je aantreft? Het zou leuke bedragen kun-
nen opleveren om je pensioengat mee 
op te vullen, want met crisis na crisis 
zullen we onze toekomst zelf moeten 
veiligstellen.  

Ongekende waarde

Uitgesproken!
Gulheid en perfectie, als men die twee begrippen in  
het Boeddhisme gebruikt dan krijg je de naam ‘Dana  
Paramita’. Dit pseudoniem komt op de labels te staan 
die in een winkel in de Oranjestraat gemaakt zijn. In 
dit kleine atelier, genaamd ‘Tati Atria’, kan men terecht  
voor eigenlijk alles wat met textiel te maken heeft.

door Maxim Roos

Dana Bouma is een jonge, in Friesland geboren onder-
neemster. Sinds kinds af aan is ze al bezig met stof en 
patronen. Zij is een van de gelukkigen die van een hobby 
werk heeft kunnen maken. Dat klinkt als een loffelijk stre-
ven maar de absolute voorwaarden voor dit succes zijn 
doorzettingsvermogen en om niet werkschuw te zijn. Na 
een studie van vijf jaar in de Mode en Kledingrealisatie en 
aanvullend Meubelstoffeerder, is Dana nu zeven dagen per 
week in de weer met haar werk. Ze werkt parttime voor 
een stoffenwinkel in Haarlem en de overige tijd is ze bezig 
in haar eigen zaak die sinds drie weken open is.

Langzaam wil deze onderneemster haar werk in Haarlem 
afbouwen om zo al haar energie en kunde in Tati Atria te 
kunnen stoppen. Deze laatstgenoemde naam is ook weer 
een voortvloeisel uit een creatief moment. Zo legt ze uit 
dat een atrium het voorportaal van een Romeinse woning 
was, met veel warmte en mooie decoraties. Tatum is het 
dochtertje van Dana en zo was de naam Tati Atria geboren. 
Naast stofferen van meubels, kledingcorrectie en reparatie, 
is Dana druk bezig met haar eigen lijn. Klanten kunnen 
bij haar alle wensen doorgeven of uit patronen kiezen en 
Dana maakt het voor ze. Haar droom op korte termijn is 
dan ook om mensen in een echte ‘Dana Paramita’ te zien 

lopen. Modeshows en meerdere verkooppunten van bij-
voorbeeld avondjurken liggen nog in het verschiet. Dit is 
op langere termijn Dana’s doel.

Een ander leuk concept is de ‘garderobecheck’. Heeft u 
kleding die nog in goede staat is maar ongebruikt in de 
kledingkast hangt? Dana komt kijken en voert dan de 
nodige correcties uit zodat u weer met alle comfort en 
charme de kleding kunt dragen. Winkelen voor nieuwe 
kleding wordt door veel dames beschouwd als een heerlijk 
dagje uit maar in deze tijden is een kritische blik in de kast 
best een aanrader. Voor een mooie avondjurk, die op maat 
gemaakt moet worden, kunt u op donderdag of vrijdag 
altijd bij haar binnenlopen. Er is keuze uit vele patronen 
maar mocht u zelf een prachtig ontwerp hebben dan is 
dat ook geen probleem. Het geeft Dana alleen maar stof 
tot meedenken. Het is haar kleurrijke passie.

Een kleurrijk leven
Interview

Dana Bouma

‘De tijd bestaat  

alleen maar omdat 

anders alles tegelijk 

zou gebeuren’
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Albert Einstein

Tegeltje

Kijk nou eens!

doo
r 
Ra

m
on

a 
Jo

nk
ho

ut

Zelfs de bomen zoeken warmte bij elkaar tijdens deze gure dagen.



 
Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Individual Hairstyling - 06-19276204
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013  
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013  
(geldig van 01-01-2013 tot en met 31-12-2013)

2013

A.s. zaterdag 8 december
proeverij bij

Kaashuis Tromp
tussen 12.00- en 17.00 uur

Feestelijke vleeswaren
Runderham, Pepersalami of Wildgehakt met noten.

Naar keuze 100 gram: € 1,98
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

 Hele maand december voor Pashouders:

Geeft 10% feestelijke
korting aan Pashouders
in de maand december!

www.de-bode.nl

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel.	023	571	44	10Kerkstraat 1a 



ZandvoortPas 2013
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.

Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

Wilt u ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp?

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2012

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZAND
KORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado eind december, 
bij u thuis bezorgd. Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54 Orangerie | Zandvoort

www.orangeriezandvoort.nl

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

O r A n g e r i e  |  B e A u T y  |  Z A n d V O O rT
e x c l u c i e f  B i j

Holland Casino Ladies Day op 12-12-12 
Gratis 2 proefnagels OPI Real 18K Gold 

ZandvoortPas 12-12-12 Special p.p:
Kom voor 2 proefnagels en krijg een Kadobon t.w.v. € 5
Niet i.c.m 6de gratis behandeling of aanbiedingen

Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57  M 06 140 29 888
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Dier van de Week
Ouzo is een fantastische hond die op zoek is naar een dito baas. Hij is een kruising tus-
sen een Spaniël en een Setter en is pas 5 jaar jong. Ouzo is erg energiek en houdt van 
lange wandelingen, spelletjes, rennen en klimmen. 

Helaas is Ouzo nu alweer voor de derde keer in het asiel dus het wordt nu toch eens tijd 
voor hem om een permanent thuis te vinden, een plek waar hij begrepen wordt en waar 
hij een baas heeft die net zoveel energie heeft als hij. Het is de eerste keer mis gegaan 
omdat in dat huis de combinatie van Ouzo en kind niet helemaal soepel verliep; de 
tweede keer moest Ouzo veel alleen thuis zijn en ook dat ging niet goed. Ouzo is echter 
een hele lieve hond die het prima kan vinden met (wat oudere) kinderen en ook met 
soortgenootjes kan hij goed omgaan. Als er katten in de buurt zijn komt zijn jachtinstinct 
naar boven en dat is dus niet zo leuk voor de kat; een huis zonder is daarom beter. 

Deze ontzettend leuke hond verdient een derde kans! Kunt u hem die geven? Komt 
u dan snel eens langs om kennis met hem te maken, hij wacht al op u. Dierentehuis 
Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 
uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

Bruna Balkenende
Grote Krocht 18

2042 LW Zandvoort
Tel. 023	571	6033

brunabalk@planet.nl

ANDy VAN DER MEIjDE EN  
THIjS SlEGERS KOMEN
VRIjDAG 14 DECEMBER 2012  
TUSSEN 15.00 EN 16.00 UUR
HET BOEK 'GEEN GENADE' 
SIGNEREN BIj:

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud 
eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en 
plaatsing van brieven te weigeren.

Winterparkeren 

In de Zandvoortse Courant lichtte Werner Coenraad recent namens de vaste strandpaviljoens het initiatief 
toe om in de wintermaanden een deel van de parkeerkosten van gasten terug te betalen. Een initiatief dat 
ik van harte ondersteun. Niet lang geleden ging het op de jaarlijkse ondernemersavond over samen de 
schouders onder Zandvoort zetten. Laat het onderwerp winterparkeren zich daar nou perfect voor lenen!

Allereerst moeten we niet vergeten dat de gemeenteraad het besluit om ook 's winters parkeergeld te 
heffen niet voor niets heeft genomen. We hebben dat geld als Zandvoort gewoon hard nodig. Ik vraag 
me echter af of het niet slimmer kan. Begin om uit te rekenen hoeveel parkeerinkomsten de boulevard in 
de wintermaanden oplevert. Als dat bedrag te overzien valt is het veel aantrekkelijker om dat bedrag te 
verwerken in een wat hoger parkeertarief gedurende de zomermaanden en de winter weer gratis te maken. 
’s Winters hebben onze bezoekers veel meer een vrijwillige keuze om te komen dan in de zomermaanden. 
Bij mooi weer stromen de plaatsen langs de boulevard toch wel vol, ook als het € 0,50 p/u duurder wordt. 
En wat te zeggen van een prachtig ondersteunend argument dat de gemeente met de iets hogere tarieven 
het gebruik van het openbaar vervoer wil stimuleren. Er ligt een semi-transferium bij station Haarlem 
Spaarnwoude vanwaar de trein je in 12 minuten naar het strand brengt! Ga dit nu eerst eens onderzoeken.

In dat geval is het initiatief van de permanente strandpaviljoens zeker een optie met potentie, maar het 
kan in de uitwerking nog iets scherper en breder. Het gaat niet om geluksvogels die eenmalig op het strand 
komen. Nee, we willen mensen die vaker terugkomen. Ik zou willen pleiten om niet het parkeergeld terug 
te geven maar om samen met de gemeente een voucher te ontwikkelen die ondernemers inkopen bij de 
gemeente en bij een bepaalde besteding aan hun gasten kunnen geven en dat een volgende keer recht 
geeft op een aantal uren gratis parkeren langs de boulevard. Dan ben je gastvrij bezig en je levert een 
bijdrage aan het bevorderen van Zandvoort als jaarrondbestemming. 
Als zowel de gemeente als ondernemers het serieus voor hebben met samen gaan voor Zandvoort, dan 
is een afspraak snel gemaakt en kunnen positieve resultaten niet uitblijven; aan het werk!

Erwin van der Slik

Under the 
Christmas tree

15 deCember 
JUpiter plaza

meer info volgt volgende week…
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Inspraakreactie indienen?
De ontwerpnota van uitgangspunten voor het bestem-
mingsplan ‘Kostverlorenstraat e.o’ ligt met ingang van 6 de-
cember 2012 gedurende vier weken in het Raadhuis (ingang 
Swaluëstraat 2) bij de centale balie tijdens de openingstijden 
ter inzage. Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen 
ingezetenen in de gemeente Zandvoort en belanghebbenden 
zowel mondeling (vraag naar mw. A.Scharff ( juridisch) of 
mw. Versteegen (stedenbouwkundig) beide telefonisch 
bereikbaar onder nummer 023 - 5740100) als schriftelijk 
inspraakreacties naar voren brengen. Schriftelijke reacties 
dienen te worden gezonden aan: Het college van burge-
meester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA 
Zandvoort. 

Bestemmingsplan “Zandvoortselaan 345-347”
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken over-
eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat de gemeenteraad bij besluit van 27 november 2012 het 
bestemmingsplan “Zandvoortselaan 345-347” heeft vast-
gesteld.

Gebied
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Zand-
voortselaan 345-347, waar thans een horecabedrijf (restaurant 
met woningen) gevestigd is.

Inzage
Het bestemmingsplan, bestaande uit toelichting, ruimtelijke 
verbeelding en planregels (met bijbehorende stukken), ligt 
vanaf 6 december 2012 gedurende 6 weken ter inzage: 
- tijdens de openingstijden bij de centrale balie in het raad-

huis, Swaluestraat 2 te Zandvoort; 
- op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
- De stukken zijn tevens te raadplegen op www.zandvoort.nl  

“Inwoners” – “Bouwen en Wonen”- “Bestemmingsplannen”.
Het IMRO IND van het vastgestelde bestemmingsplan is:  
NL.IMRO.0437BpZandvrtseln345-VA01

Beroep
Een belanghebbende kan gedurende de terinzageligging (be-
roepstermijn) beroep instellen tegen de vaststelling van het 
bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500  EA DEN HAAG. Tevens 
kan hij een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
indienen. Geen beroep kan worden ingesteld door een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij 
geen tijdige zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan 
naar voren heeft gebracht. Wie opkomt tegen de wijzigingen 
die de gemeenter aad heeft aangebracht bij de vaststelling 
van het plan ten opzichte van het ontwerp daarvan, kan rede-
lijkerwijs niet worden verweten daaromtrent geen zienswijzen 
kenbaar te hebben gemaakt. Zowel voor het indienen van een 
beroepschrift als voor een voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de 
dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen 
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is 
ingediend bij de voorzitter van de genoemde afdeling van de 
Raad van State treedt het bestemmingsplan niet in werking 
totdat op het verzoek is beslist.

raad van Zandvoort de Verordening rechtspositie wethouders, 
raads- en commissieleden vastgesteld. Deze verordening treedt 
in werking op 14 december 2012 en ligt ter inzage bij de Cen-
trale Balie in het Raadhuis en staat op de website. De veror-
dening geeft regels voor de voorzieningen waar wethouders, 
raads- en commissieleden in relatie tot het uitoefenen van hun 
functie recht op hebben.

Inspraak Ontwerpnota van Uitgangspunten bestem-
mingsplan ‘Kostverlorenstraat e.o.’.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor een 
ieder ter inzage ligt: de ontwerpnota van uitgangspunten voor 
het bestemmingsplan ‘Kostverlorenstraat e.o’. De ontwerpnota 
van uitgangspunten bevat nog geen vastgesteld beleid. Wel 
geeft deze nota de beleidsuitgangspunten weer die van belang 
zijn bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan. 

Plangebied 
De gemeente Zandvoort is bezig met het actualiseren van het 
bestemmingsplan ‘Kostverlorenstraat e.o’. 
Dit bestemmingsplan geldt voor het gebied aan de oostzijde 
van de kern van Zandvoort, en kent de volgende begrenzing:
Westzijde: de Koninginneweg en gedeeltelijk de Kostverloren-
straat/ Verlengde Haltestraat;
Noordzijde: de spoorlijn Zandvoort- Haarlem
Oostzijde: het duingebied Kostverlorenpark en het fietspad 
over de voormalige trambaan;
Zuidzijde: de Haarlemmerstraat en de Zandvoortselaan

Nieuwe ontwikkelingen en beleidsuitgangspunten 
Voorafgaand aan het opstellen van een nieuw bestemmings-
plan wordt eerst een nota van uitgangspunten opgesteld, 
waarin richtinggevende uitspraken worden gedaan over het 
nieuw op te stellen bestemmingsplan. 
In de nota wordt met name aandacht besteed aan de voor-
genomen wijzigingen ten opzichte van het huidige bestem-
mingsplan ‘Kostverlorenstraat e.o.’.

Normaliter wordt deze (ontwerp)nota van uitgangspunten 
niet voor inspraak opengesteld. In dit geval bevat de nota van 
uitgangspunten echter een aantal nieuwe ontwikkelingen 
en beleiduitgangspunten, waarvoor we graag het draagvlak 
willen toetsen. 

In de nota van uitgangspunten wordt onder andere aandacht 
besteed aan de volgende punten:
1. de nieuwe ontwikkelingen die binnen het bestemmingsp-

langebied worden voorzien;
2. de vertaling van het vergunningvrij bouwen in het bestem-

mingsplan
3. de resultaten van het cultuurhistorisch onderzoek en de 

vertaling hiervan in het bestemmingsplan;

Inloopavond: 17 december 2012
Tijdens de inspraakperiode zal op 17 december 2012 een inloop/
informatieavond over de ontwerpnota van uitgangspunten 
worden gehouden. Een ieder is welkom tussen 19.30 uur tot 
21.30 uur. Gedurende deze avond kunt u kennis nemen van de 
inhoud van de nota van uitgangspunten, uw vragen stellen en 
indien wenselijk uw reactie kenbaar maken. De verantwoor-
delijke wethouder, mevrouw B. Göransson, zal hierbij voor u 
aanwezig zijn. Wij houden deze inloopavond in de kerk aan 
de Julianaweg 15 te Zandvoort. Bij deze wordt u van harte 
uitgenodigd.

Gemeentelijke publicatie week 49 - 2012

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 48 en de 
verdere in 48 door het college genomen besluiten zijn in week 
49 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 11 december 2012. Zij 
houdt dan een informatiebijeenkomst. U kunt inspreken over 
de onderwerpen op de agenda; aanmelden vooraf hoeft niet.

Gemeenteraad - Informatie dinsdag 11 december 20.00 uur

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

• COLLEGEZAKEN 20.05 uur
• Mededelingen van/vragen aan het college
• RAADSZAKEN 20.15 uur
• Benoemen lid Rekenkamer
• Olympia’s Tour
• Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013
• Aanbieding erfpacht Palace
• Beleidsnota Wmo 2013 - 2016 en de Wmo verordening 2013
• Dekkingsvoorstellen 2013 - 2016

U mag op deze bijeenkomst ook niet-geagendeerde onder-
werpen aan de orde stellen. Hiervoor geldt dat zij minimaal 24 
uur voor aanvang van de Informatiebijeenkomst bij de griffie 
moeten worden aangemeld. Er worden in principe maximaal 
drie insprekers met niet-geagendeerde onderwerpen in één 
bijeenkomst toegelaten.

Het debat en de besluitvorming over de geagendeerde raads-
voorstellen vindt plaats op 18 december 2012. 

De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is aan 
het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. De 
agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U vindt de 
meest recente agenda en alle informatie op de website van de 
gemeente; klik hiervoor op “Bestuur>Gemeenteraad>Kalender 
met agenda’s ”. 

De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website recht-
streeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> Luis-
teren en verslag”).

Ronde Tafelbijeenkomst 

Er is geen Ronde Tafel bijeenkomst op 12 december 
 
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commis-
sieleden 2012
In de vergadering van 27 november 2012 heeft de gemeente-
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Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
-  Frans Zwaanstraat 56, plaatsen dakkapel, ingekomen 27 

november 2012, 2012-VV-132.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen kunnen worden 
ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter inzagenlegging 
van het concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan 
alleen beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
- Koningstraat 29, gedeeltelijk vervangen balklaag en plaat-

sen lichtkoepel, verzonden 26 november 2012, 2012-VV-110.

Bentveld:
- Duindoornlaan 29, plaatsen dakopbouw en aanpassen dak-

kapel, verzonden 26 november 2012, 2012-VV-115.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

Vervolg gemeentelijke publicatie week 49

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de uit-
gebreide voorbereidingsprocedure moet in plaats van be-
zwaar beroep bij de rechtbank worden ingediend. Degenen 
die zienswijzen hebben ingediend tegen het concept-besluit 
kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekend-
making een gemotiveerd beroepschrift indienen. De datum 
van bekend¬making is de verzenddatum van de vergunning. 
Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw beroepschrift aan Rechtbank Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het beroep schorst 
in beginsel niet de werking van het besluit waartegen het is 
gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlo-
pige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van 
een afschrift van het beroepschrift.

Drank- en horecavergunning paracommercieel
Conceptvergunning voor “Watersportvereniging Zandvoort”, 
Boulevard Paulus Loot 1 Z te Zandvoort ligt tot 17 januari 2013 
ter inzage.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag t/m 
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u 
het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een 
vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is 
de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 11.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Zandvoortse basketballers pakken twee keer winst op KTC uit Overveen
Afgelopen zaterdag heeft Lions een mooie overwinning behaald op de reserves van het 
Overveense KTC. Vooral de tweede helft was voor onze plaatsgenoten die uiteindelijk met 
66-87 wisten te winnen. Een wedstrijd eerder was het derde team van KTC tegenstander 
van onze plaatsgenoten en die wedstrijd werd maar nipt gewonnen. Het tweede team 
stond hoger en dus was er spanning bij de Zandvoorters. 

Om tegen de schutters en 
de lengte van de gastheren 
op te kunnen boksen, begon 

gelijk op waardoor er bij rust 
een 33-35 score op het bord 
stond. Zandvoort miste in 

Lions in en 2-3 zoneverdedi-
ging. Ondank dat ging het 
gedurende de eerste helft 

basketbal

die eerste twee kwarten ge-
woon de felheid om te kun-
nen winnen.

Hoe anders was de tweede 
helft. Een verandering in 
de verdediging, naar 3-2, 
zorgde voor veel druk op 
de bal voor de Overveeners 
en die leverden dan ook  

regelmatig de bal in. 
Aanvallend werd Zandvoort 
ook allengs sterker en  
kwam helemaal los. De 
derde periode ging met het  
grootste gemak met 29-9 
naar Lions. Het vierde 
kwart was eigenlijk een 
formaliteit en na het laat-
ste fluitsignaal stond er 

een 66-87 stand voor Lions 
op het wedstrijdformulier. 
Komend weekend heeft 
het eerste herenteam van 
de Zandvoortse basket-
balclub voor zover bekend, 
geen competitieverplichtin-
gen. Topscores Lions: Niels 
Crabbendam 28 en Maurice 
Fiekert 21 punten.
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ZSC boekt vierde overwinning op rij
De dames van ZSC moesten vorige week zondag aantreden 
tegen het 4e team van Westside uit Amsterdam. Westside 
is, vooral bij de dames, een hele grote club in het district 
Midden Nederland en dat dit slechts het 4e team is zegt 
niet zo veel. Mede door de afwezigheid van 3 geroutineer-
de dames (Laura Koning, Naomi Kaspers en Christel Gazen-
beek) was coach Djurre Boukes er voor de wedstrijd nog 
niet helemaal gerust op. De Zandvoortse dames hadden 
sowieso een ongeslagen status te verdedigen.

“Het waren in mijn ogen 
vooral de ‘junioren’ Noëlle 
Vos en keepster Eline 
Ravensbergen die uiteinde-
lijk nog een flinke voldoende 
verdienden”, weet Boukes. 
Volgende week zal het echt 
beter moeten als ZSC uit 
tegen NEA moet aantreden. 
Laura Koning, Naomi Kaspers 
én Lucia v.d. Drift zijn er dan 
niet en dat is toch wel een 
stevig gemis, maar het is wel 
een mooie gelegenheid voor 
de anderen om zich in de kij-
ker te spelen. ZSC staat door 

deze overwinning keurig 
bovenaan in de poule en dat 
is uiteindelijk de plaats die 
Boukes al een poosje in zijn 
hoofd heeft. Eindstand: 12-6. 
Scores ZSC: Romena Daniëls 
5, Noëlle Vos 3 en Manon van 
Duijn en Lucia v.d. Drift ieder 
2 doelpunten.

NEA
Afgelopen zondag zou het 
heel anders gaan. Voor het 
eerst dit zaalseizoen moest 
ZSC een nederlaag incasse-
ren. NEA is een wat teams 

handbal

Wessel van der Aar 
kampioen jongensdubbel Noord-Holland

Onlangs zijn in Aalsmeer de badmintonkampioenschap-
pen van Noord-Holland gehouden. Tweelingbroer en zus 
Wessel en Bregje van der Aar en hun 2 jaar oudere zus Imke 
hebben daar goede prestaties neergezet.

In Noord-Holland zijn ver-
schillende eredivisievereni-
gingen met veel talentvolle 
jeugd, dit in contrast met 
diverse andere provincies. 
Kortom een heel sterk toer-
nooi voor zowel jeugd als se-
nioren. Wessel en Bregje van 
der Aar zijn dit seizoen eer-
stejaars U13-spelers. Na een 
intensieve periode hebben 
ze het even iets rustigers aan 
gedaan en na een periode 
van aangepast trainen is de 
trein nu weer in volle gang. 
Dat was ook goed terug te 
zien in de resultaten, samen 

werden ze 2e in de mix dub-
bel en Wessel is zelfs met 
Ties van der Lecq 1e gewor-
den in het jongensdubbel.
Bregje stond nog in 2 andere 
finales, waarin ze ook twee-
de werd maar dat is absoluut 
geen schande. In alle drie fi-
nales verloor ze van de num-
mer 1 van Nederland. Wessel 
en Bregje zijn sinds oktober 
ook uitgenodigd om maan-
delijks op Papendal te komen 
trainen met de beloftes van 
Nederland, uit deze ploeg 
zal aanwas komen voor de 
Nationale Jeugdselectie.

badminton

De Klussenier Willem Punt
De Seniorenvereniging 

Zandvoort i.o
Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Emotion by Esprit/

Confet'ti B.V. 
Gascontrol Haarlem B.V.
Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
Mevrouw Lavino
MMX Italiaans Restaurant
Reco Autoschade 
Rosarito 
Thalassa Strandpaviljoen 18
Toko Bintang
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Zandvoort Kledingreparatie
Zandvoorts Museum

Bibi for Shoes
De Bode
Dobey Zandvoort
Foto Menno Gorter
Kaashuis Tromp 
Koene Cleaning Service
Medina Woninginrichters
Orangerie Beauty Zandvoort
Slagerij Marcel Horneman  
Versteege's IJzerhandel
Administratiekantoor 

K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bertram & Brood 
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique 
De Goedkoopste CV ketel
DekaTuin

adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden  
van alles wat in Zandvoort leeft. 
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

De tweeling Bregje en Wessel van der Aar

Wessel gooit op voor  
een service

Zware nederlaag voor SV Zandvoort
Het eerste elftal van SV Zandvoort heeft zaterdag een zwa-
re nederlaag geleden bij nieuwkomer NFC. Na een rust-
stand van 5-0 werd het uiteindelijk 7-2 voor de gastheren. 
Zandvoort creëerde niet één kans in de eerste helft.

Assistent-coach Sander 
Hittinger is duidelijk in zijn 
commentaar na afloop van 
deze desastreuze wedstrijd 
voor onze plaatsgenoten. 
“Het was een complete ‘off-
day’ van ons, zeker in de eer-
ste helft. Binnen één minuut 
was er al een schot van NFC 
dat via de onderkant van de 
lat er weer uitging, je zou 
toch zeggen dat we wakker 
werden maar nee, binnen 20 
minuten stonden we al met 
0-3 achter. We zaten totaal 
niet in de wedstrijd en we 
hebben niet één kans gehad. 
Met de rust stond het 5-0. 

een vinger leggen: meer trai-
nen en meer inzet zouden 
zomaar kunnen helpen. Ook 
moet er een echte leider op-
staan die het team op sleep-
touw neemt. Ze vinden zich-
zelf allemaal zo goed, nou 
dat klopt dus helemaal niet.” 
Door deze nederlaag zakt SV 
Zandvoort naar plaats 8.

Overige uitslagen 2e klasse 
A: ZOB – Aalsmeer: 1-1; WV-
HEDW – AFC: 4-2; Opperdoes 
– AMVJ: 0-3; Monnickendam 
– HBOK: 1-3; Overbos – 
Haarlem/Kennemerland: 3-1 
en de wedstrijd DVVA – OSV 
werd afgelast.  Komende za-
terdag zijn alle wedstrijden 
in het amateurvoetbal afge-
last vanwege het overlijden 
van grensrechter Richard 
Nieuwenhuizen.

Allemaal fouten van ons en 
zeker van de achterhoede”, 
zegt hij teleurgesteld.

Na rust stond er een an-
der SV Zandvoort binnen 
de lijnen en ging het een 
stuk beter. Patrick Koper en 
Michael Kuijl, uit een toe-
gekende penalty, tilden de 
stand naar 5-2 en Klaas de 
Vries tekende nog bijna voor 
de 5-3. Dat de thuisclub nog 
op 7-2 kwam deed eigenlijk 
niets ter zaken maar was wel 
voor de Zandvoorters een be-
hoorlijke domper. Hittinger: 
“Ik kan op een aantal dingen 

voetbal

Imke kon gezien haar leef-
tijd nog in U15 spelen maar 
ging gewoon spelen in de 
hoogste klasse bij de senio-
ren, daar waar ze sinds kort 
veelvuldig ook acteert in de 
eredivisie. Met mixpartner 
Jerry Natestadt werd ze net-
jes tweede, in het dubbel 
werd ze derde samen met 
Tamara van der Hoeven, net 
als Imke ook pas 14 jaar.

Nu zijn ze allemaal druk in 
training voor het grootste 
internationale toernooi van 
Nederland, net na de Kerst 
in Limburg, waar selectie-
spelers uit 20 landen (o.a. 
Indonesië, Denemarken en 
Frankrijk) willen laten zien 
wie er de beste is. 

betreft ‘rijke’ vereniging’ en 
bleek al snel een geduchte 
medekandidaat voor de ti-
tel. ZSC begon behoorlijk 
zenuwachtig aan de wed-
strijd en kwam al heel snel 
op een 2-0 achterstand. 
Aan het einde van de eerste 
helft had ZSC een paar keer 
pech door in 5 minuten drie 
keer de paal of lat te raken. 
De ruststand was daardoor 
12-8 voor NEA en was gezien 
de gemiste kansen geflat-
teerd. De tweede helft werd 
een kopie van de eerste. ZSC 
wist NEA wel van scoren af 
te houden maar had zelf ook 
de nodige moeite om het 
Zandvoortse doel vinden. 
“Toch moet ik dit jeugdige 
team complimenteren”, zei 
Boukes na afloop. Eindstand 
23-15. Scores ZSC: Manon van 
Duijn 6, Romena Daniëls 5, 
Martina Balk, Maaike Paap, 
Annelot Kaspers en Noëlle 
Vos ieder 1 doelpunt.

Kerstactie:
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudoir Personal Styling
Bruna 
Corry's Kaashoek
De Haven van Zandvoort
De Vier Geboden/Piripi
Dobey Zandvoort
Filoxenia Greek Cuisine
Grand Café Restaurant XL
Grand Café Sjans
Haar
Heintje Dekbed Outlet
Kroon Mode
La Bonbonnière 
Lunchbreek 
Naturana Mode C.V.
Orbit Bloemendaal
P. van Kleeff
Relax For You
Restaurant EVI
Shanna's Shoe Repair & Leatherwear
Sushi Quisine
Walk of Fame
Zaras, Café Restaurant

Under the Christmas tree
15 deCember JUpiter plaza

meer info volgt volgende week…




